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11. I. Si

Tiskem Aloisa Wíesnera v Prate, knihtlakafe eské Akademie císae FrantiSka Josefa pro vSdy,

alovesnost a utnni, — Papír te skladu eské spolenosti pro obchod a prmysl papfrnický

G. Wiesner, Duffck a spol. v Praie.



PEDMLUVA.

Dokoniv r. 1895 vydaným II. dílem svou Dialektologii moravskou,
sbíral jsem i potom, hlavn na Zlínsku, látku dialektickou, zvlášt slovní-

kovou (Zl.). Zárove posílali mi nová slova moji devní i noví pispívatelé;

jsou to jmenovit pp.: Jos. Bartocha, prof. eského gymnasia v Olomouci,
slova z Lovšic u Perova (Btcha), F. Dobiáš, naduitel na St. Hrozenkov
(Dob.), AI. Doufalík, naduitel v. v. na Strání na Uh. Brodsku (Douf.),

Cyrill Masíek, fará v Krásné u Jimramova, slova z Líšn a Krásné (Maš.),

Pav. Pavelka, em. fará v Líšni, slova z Jimramova a ze Senice (Pav.),

f Tom. Smýd, fará ve Zborovicích na Kromížsku (Sm.), Mat. Václavek,
editel škol na Vsetín, slova valašská (VácL), f JUC. F. Vahalík, zaslal

kolik set slov z Jicka i z jiných konin Moravy pispním svých známých
(Vah.j, Jan Vychodil, dkan v Želechovicích na Zlínsku (Vych.).

K tomu erpal jsem také z tištných rozprav o náeích moravských,
ze sbírek lidových písní a pohádek moravských a z povídek o sob vy-

daných i v asopisech uveejovaných, pokud jsou psány bu náeím
nebo z úst lidu erpány a od vydavatele na jazyk spisovný pevedeny.
Jsou to jmenovit: Skladba náeí císaovského. Napsal Jií Malovaný.
V asopise Matice moravské r. XXIII. a XXIV. (Mal. XXIII., XXIV.).
Rozbor podeí hornoostravského ve Slezsku. Napsal Jan Loriš 1898 (Lor.).

Píspvky k dialektu na Opavsku. Napsal V. Hauer v XIX. programe es.
gymnasia v Opav r. 1902 (Opav.). Selský archiv. Red. Vine. Prásek (arch.).

Hanácké figurky od Ot. Bystiny 1890 (fig). Zpvy mor. kopaniár od

Jože erníka 1902 (er.). Hanácké obrázky od JUDra Jana Hocha 1903
(Hoch). Slovácké obrázky od F. Horenského 1894 (Slov, obr. I.), téhož

Nové slovácké obrázky 1899 (Slov. obr. II.). Moravské národní pohádky
od B. M. Kuldy, 2 sv., vyd. r. 1874 a 1875 (Kda L, II.). Rok na vsi od
AI. Mrštíka 1903 (Rok). Listy otce Palackého v Palackého Korr. II. 1902
(Pal.). Jména a význam nkterých rostlin v nár. podání lidu valašského

od Edv. Pecka. Zvláštní otisk z Ólom. as. musejního 1888 (Peck). Obrázky
ze Žárských hor od Vlasty Pittnerové 1897 (Ž. obr.); Rokem a životem,

rty ze Žárských hor od téže 1893 (R. a Ž.). Nkteré povídky od téže

uveejované ve Vlasti (Pittn. VI.). Památky obce Záhlinic od F. Skopalíka,

2 sv. 1884 a 1885 (Skop). Vlk Krampot, valašská povídka z rok tyry-
cátých od J. M. Slaviinského 1891 (Vlk). >U Kupal* a »Na schod*,
valašské povídky od téhož, uveejované v eském Lidu ron. X — XIII.

(Slav. L.). Moravské nár. písn od F. Sušila 1860 (Suš.). Lidské doku-

menty od Aug. Šebestové (dok.) a Nové lidské dokumenty od téže,

uveejované v eském Lidu (Šeb. L.). Z hanáckých ddin a mst, 2 sv,

BartoS : Dialektický slovník moravský. 1



od Jana Vyhlídala 1902 (Vyhl. I., IL). Naše Slezsko od téhož, uveej-

ované ve Vlasti (Vvhl. VI.). Z mých spisv: Moravské národní písn
I. sbírka z r. 1882, IL z r. 1889, III. z r. 1901 (Bart. L, II., líl.). Lid a

Národ 1. sv. 2. vyd. 1891, 2 sv. 1885 (LN), Naše dti, 2. vyd. 1898 (ND),

Moravský lid 1892 (Mor. lid), Moravská svatba 1892 (Mor. sv.). Nkterá
slova vybral jsem z Kottova Slovníku a jeho Dodatk (Kt, Kt Dod.).

Do slovníku dialektického pojal jsem také nkterá píjmení a jména
tratí a p., formou neb obsahem dležitá. Krom svých vlastních sbírek

ze všech krajin Moravy a Slezska erpal jsem tu také z Pecková » Úplného
seznamu zempisných jmen bývalého panství Vizovského*, uveejnného
v Olom. asopise musejním 1890 (Viz.) a z Vlastivdy moravské, zvlášt

z > Blanského okresu*, sepsaného u. Kniesem 1902 (Blansko). Leckteré

jméno vlastní, kteréž jakožto obecné vyhynulo, vyloží se ze zachovalého

posud v náeích slovesa nebo jména pídavného ; srv. na p. Kotyza
(kotyzovat), Obzina (obzinout se), Ohéral (ohérat se), DrHk (drlý). Aby
bylo pospolu vše, co posud lexikálního bylo po rznu uveejnno, pevzal
jsem do tohoto slovníku oba slovníky — abecední i vcný — z obou
díl Dialektologie moravské.

Jednotlivých ástí nkterých celk nelze náležit znázorniti sebe

dkladnjším výmrem a popisem. K jejich jasnjšímu zobrazení pidal
jsem výkresy takových celk, jako : vozu, pluhu, radla, bran, saní, stroje

na kon, hrabice, pilky, stolice ezací a stavu tkalcovského. Jednotlivé

ásti takových celk umístil jsem pak na svých místech po slovníku s nále-

žitým jich vypsáním a odkazem ku píslušnému vyobrazení.

Kde které slovo bylo zapsáno, odtud se také uvádí. Tím není eeno,
že by^ se nevyskytovalo také v jiných koninách Moravy a Slezska, leckteré

i v Cechách. Slova psána jsou náeím svého nalezišt; hanácká slova,

aby nebylo zmatk mezi hláskami pvodními a zástupnými, v heslech jsou

psána jazykem spisovným, v píkladech pak náeím pvodním. Hanácké
hlásky zástupné : e (:= y, i), o {= u), é (= ý, í), ó (= ú, ou), a se v rzných
koninách rzn vyslovují a v Dialektologii také rzn oznaeny jsou,

psány jsou stejn, prostými hláskami e, é, o, ó ; ve Slovníku tuším na tom
nesejde, kde jde více o význam slova než o jeho zvukový tvar. Pro náeí
východomoravská bylo potebí nkterých zvláštních typ na oznaení
zvláštních zvuk; jsou to jmenovit: í, L (tvrdé 1 polské), F, L (mkké 1;

ped i, í neoznaováno, jako se tu neoznauje n, d, t), I (dlouhé i), í (dlouhé T),

(dlouhé r), , p, v, m (mkké b, p, v, m), s, ž, S, Z (šeplavé sykavky
polské). Skupenina kd (kdo, kde atd.) psána po esku, akoH zní £-d,

protože tomu tak jest i v eštin; také pedložce k, která ped jasnými

souhláskami á místy na východní Morav i ped samohláskami zní jako ^,
ponechán tvar pvodní. Za to pedložka i pedpona í ped samohláskami
a jasnými souhláskami psána s, kde se tak odchodn od eštiny vyslovuje;

podobn za S7ne (jsme) psáno 2J7ie. Slova poínající se v nkterých pod-

eích pídechy v, h hledati jest pod hesly bezpídechovými.
V náeích moravských stídají se asto souhlásky nejen sourodé

(b-p-v, d-t, c-s, -š atd.), nýbrž i rznorodé, na p.

:

d-g: advent-agvent, brozd-brozg, varda-varga. dbet-gbeí, deba-
gebra, dehorgya-georgya, dtábit-gíávit, drcnút-grcnút, drepsit-grepsit,

drmFe-grmle (i brmle), dryný-gryný, hodat-hogat, hvízdat-vízgat,

kvirda sa-virga sa, mandle-mangFe, pízdit-pízgit, šmidec-šmigec, štanda-

štangla, zdrab-zgrab, ždárat-žgárat, židra-žigFa.

b d: bemeno-demeno, bevno-devno, brveno-drveno, binknút-dink-
nút, ubrný-udrný.



b-g: bibza-gybza, bombík-gombík, chaíbat-chaígat, libotat sa-ligotat

sa, zblýat-zgtýat.
j-d: jadt-dadt, jama-d^ama, jásno-dáse, jatel-datel, jetelina-dtelina.

Slovník tento, a je dosti hojný a pracováno o nm kolik let, pece
není úplný, a úplnýn vbec ani býti nemže. Na jména živoišstva, rost-

linstva, rozliného náadí a náiní a p. lze se ovšem doptati, ale jiná slova

teba z hovoru zachycovati, jak se v nm náhodou objeví. A leckterého

slova jednotlivý sbratel nepostehne tebas nikdy. Ovšem úplnjším mohl
býti, kdybych ješt nkolik let sbíral. Ale na to jsem já bohužel už stár

a zdraví nejistého. Když bude jednou pospolu v jedné knize, co posud
bylo sebráno, nebude nesnadno slovník ten i dále doplovati a rozhojovati.

Slovník tento neobsahuje samé kuriosity dialektické, nýbrž i dosti

takových slov, jmenovit syntaktických vazeb a úsloví, jimiž by se platn
rozhojniti mohl poklad jazyka spisovného.

Na Mlatcov dne 1. srpna 1904.

F. Bartoš.





a, spojka. 1. Pipojeným opaková-

ním téhož tvaru slovesného zdrazuje
výrok: Zmizéí a zmizéí (er ist spurlos

verschwunden). Najít sem ho nemohi
a nemohi. Ze si Ozefa neveme a ne-

vrné ani za nevím co (Vlk 51).

2. Zdvojuje-li se jiná ást vety, výro-

kové sloveso se vypouštívá : Jednu ten

náš kluk ne a ne spát (dok. 15). Do-
jede z volem dom, zle a zle, museli ho
dat ezníkovi (dok. 127). 3. Uvozuje
otázku vyslovenou s podivením. Odpo-v na ni poíná se obyejné ásticij

a

:

A což ty tu dláš } Ja ekám na ta-

tíka. A kdež vy idete.?* Ja enom to.
A zaiž to byío } Ja je to hodn drahé
(Zl.). 4. Uvozuje odpové, proslovenou

druhdy s jakousi nechuti: >Kdo je

to, ten Šikula.?* >A to tady jednemu
súsedovi tak nazvali* (dok. 64). Co
je nového? A nic takového. Optal
se ženy, co by byl dlužen. A nic!

byla odpov její (Kda I. 276). Kaj
tež idš, sestiko milá.?* A ja idu,

sestro, do kostela (Suš. 5). Co je to,

prosím vás, za pán } A to je Novák
Jozef, je ve Vídni krejíským tova-

ryšem (Srvn. ja). 5. Vyjaduje od-

mítnutí nabídky^ žádosti a p. : Vem si

stíbra, vem si zlata (bohá smrti).

A co bych peníze brala.? (Suš. 14).

6. Pidává se asto v písních mimo
takt a vyslovuje se jen jakýmsi píde-
chem: A, zahrajte mn hoe koncem.
A, všeci fudé povídajú, že já sa neo-

žením (Vlk 40). A ve štvrtek po
veei šel pan Ježíš na procházku
(zaátek písn Suš. 3). Synáku mj
milý, a já prosím tebe (Suš. 18).

Bývá i v obecné mluv jako nad-
bytené: A šak s tým néni co špá-

sovat! (nerovná se eskému avšak!).

7. Aby odpor více vynikl, klade se

mezi nominativ náležející k injinitivu

a injinitiv: Janek a da nco, to néni

pravda. Tonek a nebe u muzeke,
hde to hfedi! Já a proset, to si eše
pokáte, než vás zaprosím (Mal.

XXIV. 271). 8. Mívá význam spojky

ale: Rád bych vám ty peníze opíatií,

a móžu-ji.? (Slav. L. X. 378). 9.

Pipojuje druhdy pechodník k uri-
tému slovesu : Já sem se zahíla a

nic nedíaja.

á vyjaduje podivení: A, Francek
už k nám ide! A, vy ste tu.? (Slov.

obr. 160).

a ba: »Ona humí hodn povídat
a bude nám povídat.* »A ba^ sám
se na její povídání tším* (Pittn.

VI. XVIII. 518).

abatyša, -še, stará klepna.

abo (laš.) =: nebo.

abych — aby vyjaduje 1. mírný
rozkaz nebo prosbu : Abyste šli k ob-
du! (= pote). Francku, abys šéí

pro míatce do stodoíy. Ve abyzme
šli ! Potom ne abyste ostali doma I

(Zl.) AFe ve já abych šta obd va-

it'! (Vlk 65). 2. pání: Abe už pe-
šla! Abe nám do rána jenem ne-

pršelo! (Mal. XXIII. 44.) 3. ironicky

znamená zákaz nebo rozkaz: » Já tam
nepudu.** >Jenem abes nešil!* »Jenem
abe sis nevzaí sváteni šate do poFa !«

>To je tuze tžký, já to neponesu!*

»Jenem abe ses tém nestrhal* (Mal.

XXIII. 44). 4. zhusta pípustku: Ne-



uhodne, aby hádal (Suš. 296). Mosí,

aby nechtí. »Což, ten má penz !«

» Aby méí, peca . .
. « 5. sesiluje zápor:

Abyhme vás vyháali, nevyhááme
(Slav. L. XII. 45). Abych o to až

tak stál, nestojím. 6. ellipticky a pí-
slovené: Letos aby íovk ceíý de
topíí. S varna aby se enom poád'
hádat! Chytávaí kvíaíy a nosívat

ich do msta na prodaj ; afe nikdy
aby si sami nekerú spravili (Vlk 10).

V sobotu mosí slunko svítit, aby na
chvilku. Musím se k vám dostat',

aby jak (= jakýmkoli zpsobem).
Ach, dy se nebojíš žádného, boj se

aby Boha samého (^ aspoií, Suš.

392). Jenem debe to obili dovezí

abe ze tmó. Ba može da, abe tch
steše. Popros stréka, šak oni ti

pece nco dajó, abe pár zíatek. Abe
jakém tém škrabákem, decke lepši

jak sedlákem (Mal. XXIV. 347). Abe
toli, nedá (= debe toli bélo — jak

ukazuje). To ješe vetrvá abe toli

(ve smyslu, asi »ješe jedno toli*).

adamovské, -ého, n., jablko toho
jména, prostední velikosti, sladké,

apaté. adamovská, -éj, jablo.
adjunk, -a, adyjunek, -nka (las.)

irz adjunkt.

Adulka =: Ad léta.

agnústko, -a, agnuzek, -zka, n.

hagnuzek (laš.), agnus Dei, svátostka

na rženci nebo na krku nošená.

agvent, -a =: advent (vých. Mor.).

agzamena, n. pl. (laš.) = examen

:

bra na agzamena.
aha, ano: »Vy ste vdovec, neníliž

pravda.?* >Aha, su,« »Po sem!«
»Aha, (s pízvukem na ha) abys mne
bil.? » Neboj se toho psa, nic ti ne-

udlá!* »Aha neudíá! To mne
kusí do lýtka ! « Pokéte, jak to bélo ?

Aha! (= už vím, už to mám). (Rok
III. 9.)

ai, aj 1. i (slov. val): Šli tam ta-

tíek ai mamnka. 2. ano (hor.),

téžái: > Našli ste to.? « »ái«. 3. v pís-

ních asto na poátku verše: Aj vím

já íúku zefenú (Suš, 2.). Tá naša
íaveka, aj už sa polámala, co sem
se synekem aj na ní sedávaia (Suš.

353).

ajajum, interj.: Ajajum, Bože mj!
(Suš. 720).

ajna aj, posem, pivolává se koza
(Brumov).

akorát, accurate, práv: Pišli zme,

bylo akorát pt hodin. To je akorát

takové sukno, jak já mám na ka-

bát. Akorát nic nedostaneš! »Daj
mi kúsekl* » Akorát!* =: nedám.

akorátní, piinktlich.

aksamitka, 1. šrka z erného
aksamitu, ozdoba klobouku, 2. epice
vydrovice, zvaná tak dle aksamito-

vého dénka : Na hlavo posadil si

aksamitko,— ta muhla bet na stevíc

vesoká, dlaná z vede (Vyhl. II. 138).

aký, -á, é = jaký (hor.).

aWamáš (ma) 1. litka, litkup:

Prodali voíy, píjú aídamáš. 2. do-

žatá: Pane náš, chystaj nám aídamáš
(Suš. 555, vých. Mor.).

aTe, 1. uvozuje výpov, s níž se

oekává souhlasu jiných: No, Janku,
aFe sa's najedí, Bh ti požehnaj ! Afe
zme sa zapotili s tým žitem ! AFe sa

tu máme dobe! 2. uvozuje odpové
jako samozejmou: »Co se smjete,
dvata?* »Ale smjeme se to Ma-
ryši* (dok. 64). >Dareko liž.?* »Are
enom to ke kmuchákom.* 3. uvo-

zuje podivení: Ale ! prohodila udi-

ven Francka (Slov. obr. I. 108).

4. opakuje s drazem slovo : A najedno
pešla na matiko taková ózkos, ale

taková, že nevdle jož, co si poci
(Hoch 48). 5. vyjaduje poet pi-
bližný r= asi: Lni jich tu bylo ale

deset tisíc (dok. 234). Zebraío sa ich

po troše ale dvacet (Slav. L. X.

299). Zedli ale štyry kíobáse (Vlk

50). Mám afe p tetí kopy žita.

Dnes nepijdu až afe o desíti. Taky
já mám afe na fru naseenyho (Mal.

XXIII. 159). 6. =: asi, v otázkách:

Kdo mu to afe poradit? Kde to afe

vzat? De on sa afe pabúcá (Vlk 89).

Co ale prý je to za púšení krvi,

dyž ani mdtoby na ma nedošty?

(Mor. lid 236). Dávajú-li aFe pozor?

(Slav. L X. 134). Bože, co bych
ho afe nechtla? (dok. 81). — Moséí
tam afe dosi hodi živého stíbra

(= snad, Slav. L XI. 177).



aTe sak ba, pisvduje: »Což tu

nasedíme? Podtae raci dóml< >Are
sak ba.«

aTe tož : AFe tož ty, ve máme
nakládat

!

alija, -je, obraz v dtské ei
slezské (Vyhl. L. XI. 342).

aTmaryja, -je, almara (Opav.).

atmuzek = agnuzek v. t. (Opav.).

ambrožka, euphrasia off. (bot.).

amen : Pokud' chasník svobodný,

dycky je svým pánem
;
jak se jednou

ožení, smrti naší amen (Suš. 666).

americká, brambor toho jména
(ZK).

anciáš, -a, (laš.) janciáš, anci-

krist, pezdívka rozpustilým hochm

:

Pckaj enom, ty anciášu nedobrý!
Ancifora, na Ancifoe, tra v Po-

lance vsacké.

Ana, -e, Anna. Anika (lich.).

Aa, Hana, Aná, -a, Anór, -a

(v nadávkách, Btcha).

andlíka, heracleum (bot.).

andlíková fazole, bílá, pi
»jáde « s ervenými proužky (ND.
181).

ant, -a =: andl (Lor).

angliák, engliák, ingliák, bram-
bor toho jména.

angrešt slov angrešf (ZI.), egreš

(hor.), chlupá, chlupáek (han. a j ),

chlupnka (Záb.), kudíáek, kudía-

inka, kudíatinka (Slez.), mchourka
(záp. Mor.), husí víno (Štramberk),

muka (Drahany), turanka (Kyjov),

Jakoubek (coll. Teš).
ani : Za ma ti ít bráá ceíá tvá

rodina. Ani tak rodina, jak tvoja

matika (Suš. 783).

aniž: »Je tam zima.?* »Vir už

aniž tak ne jako z rána.* »A vlha

pkn-li zpívá?* > Ona aniž tak pkn
nezpívá, jak je krásná* (Zl.). »Jíš
rád peené?* »Aniž* (= jím, ale že

bych po nm až tak toužil, to ne,

Vah.). Já sem si enom píía tebe

vidt' v poádku a Hanu. Nad tebú

šak aniž bych sa starala, le Hana . .

.

(=: ani se tak nestarám, Slav. L.
XII. 188).

antrapirovaf, trápiti (val.).

arbokát, advokát (val.).

arcisky, - pl. m., narcisky (Ivan-

ice).

arcizTe, -í pl. f., narcisky (Slav.

L. X. 38).

árešt, -u, arest (vých. Mor.).

argyna, georgina bot. (laš.).

Arónova brada, arm mac. bot.

aušpice, -ic, pl. f., neštovice (Vyhl.
VI. XIX. 145).

avavrkú, hlas holubí.

azór, -a, jméno psí.

až 1. uvozuje vety výsledné: Pili,

až sa hory zeFeaíy (Slav. L. XI.

93). Jedl, haž mo za hošima vrzalo

(Líše). Pij, až ti za uchem praskne!

(Zl.). Ti pkn zpívajú, až rados
posíúchat. Zbojník až se rozplakal,

jak sliboval, že chce pokání initi

(Kda II. 206).^ 2 pi slovese ekati
výpustkové: Cekám, až nebude- li

pršat. Pokaj, až co nesníme. 3. Za
loudavé, pohodlné reci, nebo za d-
razem pohržky pipojuje se touto

spojkou opakováni týchž slov: Oni sú

htuší, až oni sú híuší. Ej dyby tak

chtlo hodn pršat, až hodn pršat.

Pokaj, ty špato špatúcná, až špa-

túcná I To je veliké fumpisko, až

lumpisko. Sak já mu dám, až mu
dám! (Zl.). — >Pite k nám, te-

tiko!* »No pijdu, pijdu, až enom
až (^ až bude píhodná chvilka a

p., Zl.). Sak já mu povím až enom

!

4. stupuje : Je mi to až divné. Mám
toho až moc. Co bezme se až toli

starale? Má ze svojém tak prácu až

vefekó, ne tak abe vám eše po-

máhal (Mal. XXIII. 229). Byío mi
až mdlo. Až miío na to obilí hledt,

jak pkn roste. Jemen máme až

milá vc. Néni až tak horko. Na
tom až tak nezáleží (Zl.). Zena se

v té samot až bojí (Pit. VI. XVIII.

409). Na dvata až sa tas (Bart.

III. 694). Za goaíkú až by sa zabíí.

Ten až ml strachu ::= teprv (Tebí).
5. Sesiluje superlativ: Až nejkrásnjší

to není. De ten váš koár néni až

népkéši. To be beía pro mn až

ta nevtši potupa, abech ho eše
prosel (Mal. XXIII. 224). 6. Séct

umíja až kerý (= málo který), »Ku-
kaka* (m. zezuíka) až kdo povídá



(= málo kdo). Až kdesi cosi našéí

peca kupca. 7. = a (val. laš.) : Až
neupadneš! Ponáhli sa, až a ne
ekám! Oni chceli, až by to ostalo

tak. Povz n, až vím. Vyderte dv-
in palicú, až ona nechytá zajíc

!

Požaj n, má milá, šatka hedbáv-
ného, až sa já obetu z potu krva-

vého (Suš. 130). Povz mi, dvucho,
ežli budeš moja, až moje konicky
zá vraty nestoja (Suš. 361). Ticho, až

nezbudíte tatíka (Slav. L. X. 464).

B.

ba 1. = tebas: Tak vám ode-

vzdávám ten vnek zelený za dukátek
ervený, a já jako posel veznu ba

i dva (Vyhl. VI. XVIII. 125). Nosit

na žlutým hedbáve uvázanej esnek
na krku, to ani nedonde žlatenica,

ba je lovk zlobívej jak papu (dok.

277). 2. Pojivá se s akkusativein vzvo-
lacím: Ba erta! ba ácha! ba stetu.

3. Pisvduje vli jiného : » Pome
radši ! « » Ba. ^^A.ba—ba^ bu— bu,
brzo— brzo : Lítali k nmu štafety

jedna za druh: ba že si bere krávu

ai s telátkem, ba zasej, že teho statku

néni tolej (dok. 161). Hrdlíme se s ním
šak poád': hned že mu naše slípky

hrabu v jeho hum, ba zas, že se mu
nco ztratilo (dok. 210).

baba 1. na Laších znamená vdanou
ženskou vbec a manželku zvlášt
beze vší píhany: My baby rady si

zavdamy. Byty zme tam edem samy
baby. Moja baba id. Ma doma svoju

babu. Oj jede chíop z Osiny, ztraui
babu z kosiny (Suš. 681). 2. pí-
vlastkem= zbablý: To je baba chtap,

keré se koni boji (Mal. XXIII. 37).

3. název mnohých vrchv a tratí po
celé Morav. 4. baba (babka, ba-

bika, babvka), veliká buchta ku-

latá: Selka schovala vdolky a baby
do almary (Kda II. 167). 5. hruška
toho jména, veliká, zelená, zimní.

6. mrano hrad (záp Mor.). 7. zátka

z hader, kterou se zacpávají kamna,
by teplo komínem neucházelo (val).

8. pozadní vytroušený len (Zátjeh).

babák, muž báby porodní; od
nho pak má zase jeho žena jméno
babáka. Též babák — babáka
(od babky, han.).

Babáky 1. jméno panské pa-

seky pod Hostýnem, na Babákoch,
2. (neboli papuky) koláky nadí-

vané mákem (slez.).

babátko, dít v peince (Df.).

babica, -ce, haklík (háek) za-

píná se do babice.
babec, -bca, ddek (žert.): Mla

babka štyry jabka, a ml babec
jenom dv.
bábeko = babátko (v. t ) : Pa-

nenky si dláme samy, ai bábeka
(dok. 44).

bablétákový: Mnoho pavuin
bablétákových znamená mnoho lnu

píštího roku (Mor. lid 87).

babnka = babika (slov.).

babí bruch, betonica off , b. hnv,
ononis spinosa (bot.), b. hora, kopec
toho jména (dok. 188), b. list, plan-

tago maior (bot.), b. tuh, jméno trati

(Štítná), b. plesk, caltha palustris

(záp. Mor.), b. ruch, salvia prát., b.

ucho, plantago minor (opav.), b. zub,

dentaria (bot.).

babicuTa, -Te, porodní bába (Lor.).

babika 1. pták chocholouš. 2. po-
dlouhlá buchtika (Vek.).

babík, a, caltha pal. (bot.).

babit: Jejina matka babí = jest

bábou porodní (val. slov.).

babinec, -nca m., 1. kopka sena =
okržto (v. t.) : Seno z babinc vonlo
(Slav. CL. X. 359). 2. úprava vlas
žen vdaných = obalena (v. t.) : Svo-
bodné nosily lelík spuštný, vdané
okolo hlavy otoený, emuž se íkalo
babinec.

Babiky, pl. m., jméno trati na Te-
bisku.



Babínek, -nka, jméno trati na

Vsacku.
babka 1. vdaná žena drobné po-

stavy (Lor.), 2. porodní bába, 3. že-

lezné ouško, do nhož se háek
zastrkuje, na p. u dveí, 4. kovad-

linka na kutí srp, 5. = chroust

(v. t.), 6. bot. caltha pal., 7. chlapci

házejí ploským kaménkem proti

vod v ece: kolikráte kamének po-

skoí, tolik babek udláno (ND. 185),

8. v Babkách, jméno trati (Rozstání).

babkování: na Brodsku v úterý

masopustní chodí pacholci za ma-
škary pevleení (babkovníci) po
babkování (vybírání slanin a p.),

majíce na hlavách šátky uvázané

»na babku* (Suš. 732, Mor. lid 32).

babtat: špatná kuchaka jídla

babfe.

babóat, lelkovati (Br).
baboš, -a, vl babušistý (v. t.)-

babouk (ó), brouk (záp. Mor.).

babrat sa, bu, pebírati se v n-
em mkkém, s ním se mazati

:

Ubabráí sa ceíý od blata (vých.

Mor.).

babronit sa, intens. slovesa ba-

brat sa.

babzga sa v jídle =: babra sa,

nechutn se pehrabovati =:: lýpa sa,

pýska sa : V jídfe enem sa babzgál
(Vlk 87).

babský pes, housenka pástev-

níka medvdího; když na ni na-

stoupí, dostane >náraz« (Dob.).

babšika, pták fringilla linaria

(Zábeh).
babuina (baboena) 1. pavuina,

2. pavouk (záp. Mor.).

babuTa, babuTa 1. volání na husi,

2. lichotné jméno husí, zvlášt v dt-
ské ei: Babufe šibuFe napásajú voFe

(ND. 199), 3. babufa, -e {= bobule),

brambor toho jména.

babuTky, pl. f. 1. housata, 2. sam-
bucus racemosa (bot.).

Babúr, -a, m., pezdívka Barboe
(val.).

Babuša, -še, 1. Barbora, 2. šátek

zavázaný kížem pod bradou, v týle

nahoru cípem (slov ), na Brnnsku
prost pod bradu : Mla šátek na ba-

bušu. Odtud »zababušit se*. 3. kráva
toho jména

;
je ervená a má hubu

a celou hlavu bílou, jako by byla

»zababušena«. Také koza a ovce

(erná, má pes hlavu a pes nos
bílý pruh).

babuška, 1. pták toho jména, pa-

rus caeruleus, 2. fazole kulatá, er-
vená a bílá.

babušanka, šatka, kterou se hlava

ženská shora dol pod bradu zava-

zuje. Hlava tak zavázaná je zababu-
šena (Kda I. 16).

babušistý (dobyte), ervený s bí-

lou hubou (val.).

babvka, 1. peká na buchty
i buchta v nm upeená, 2. hruška

té podoby.
bác: Janek bác na mošnu, dva

vojáci byli pi nm =: udeil (Kda
I. 121). Pacholek bác fojtem o zem
a utíkal (Kda I. 62). Bží, bží, a

najednú bác do bíata = spadl.

bacán, nepodaené peivo (han.)

bacat, bíti, v dtské ei (ND. 24).

bacit, udeiti, v dtské ei (v srb-

štin baciti = hoditi).

bacnatý, apatý (v. t.) : hruška

bacnatá (slov.).

bacóch, -a, velký vdolek (Br.).

bá, -e, m., papu (Zábežsko a

záp. Mor)
baa, -e, 1. vrchní pastý, jenž

vede správu na salaši, 2. silný, tlustý

muž: To je baa! Je tlustý jak baa
(val.).

baák = baa: V Mohelnici byl

též takový moudrý baák (Vyhl. VI.

XIX. 902).

baek, -ka, tlustý muž »jako

baa* (han.).

báíf, pozorovati: Už to báím
(val). Nvidim, ikam v knížkách,

co tak baim po pomati (laš.).

baovaf, meškati se: Kde's doty

zabaováí? (val.).

baovlsko, salaš (Val Klobouky).

bavka, 1. baova žena, 2. de-
vná nádoba, vydlabaná z jednoho
kusu ; v ní se dlá brynza na salaši

(val).

badat', 1. tušiti: Už badám, jak

to bude. O já sem to badáí! (val.).
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Kaa badala, že v tom mosí cosi

by (Vlk 22). Kúpaí badáí. na
Antoš zmírá (Slav. L. XI. 483). Už
sa to badalo. Už všeci badali, že to

jinší néni, jak on (Vah.), 2. mysliti,

domnívati se: Tak já to badám
(Vych.). 3. pozorovati : Zbadái to

(slov. val.).

badej, -a, m., nebo badejovec,

-vca, m., lžko za pecí (Opav,).

baga, spodní vrstva tabáku v dým-
ce, mokou prosáklá (Lor,).

bagan n. bagan, -a, starý stevíc,

bagar, -a, veliký stevíc (Zábeh),

bagažovaf, užívati baga : To mne
ješt více dopaluje, že muž bagažuje

(Vyhl, VI. XVIII. 835).

bagón := bagoun.

bagoná, -a, honák bagoun.
bagošif, mámiti, balamutiti: Daj

si pozor na nho, a a neobagoší

(val.).

bahnatka, koika jívová (hor.).

bahní, -a, l.jíva, 2. svazek šesti,

osmi prut leskových, velmi dlou-

hých, uprosted proutky klokoové,
na vrchu kocanky (^koiky) z bah-

nía ; svtí se v kostele na kvtnou
nedli (laš., Mor, lid 34).

bahnit se, hnisati: Bolest se mn
bahní (Maš,).

bahnitka, andromeda (bot).

bahúštaka, hojkaka, dva silné

pruty s vrby ohnuté, dole svázané,

na nž si dít sedne a se bahúštá,

hojká (val).

bahynina, tráva bahenní (Lor,).

bachata, -ly, m., bachrá (val.).

bachanec, -nca, m,, sprostá buchta
(Vah.).

bachtat, -Tu, másti, zpeházeti

nco : Všecko zbachíáí (v nepoádek
uvedl). Je pobachíaná (pomatená na
rozum). Zl.

bacha, -n, bachya, rechna,

práska, svin plemenice.

bachaf, prudce otékati : Noha
nabachaía (Mal. L. VI. 72).

báchor, -a, m., peivo z bílé mouky
zadlávané teplým mlékem a vejci

(záp. Mor.),

báchory, pl. m. 1. vnitnosti, 2. pe-

iny : Co pora ty báchory penášáš }

(potupn), 3. Jméno vinohradu ve

Vracov.
bachrmbotty, pl, m„ Backenbart

(val.).

bachra, -n, bachratá ženská

(dok. 65).

bachuía, -e, hr (záp. Mor.) =:

bakula.

bachya, -n, L svin domácí
i divoká (hor,), 2. tlustá ženská.

bai, baj (od Perova na sever a

severovýchod), L /: Bai v noci zme
tam byli. Otec bai matka mu umeli.
Bud kvitnu rež bai pšenica (Suš. 5).

Už mi bai Fudé o to íáli (Suš. 654).

Pásala sem a baj eše budu a baj

tob za ženiku budu (Suš, 551).

Ona mla to zapálení baj tak dva
roky ^ je tomu práv dva roky

(Vah.), 2. ano, ovšem (baj, baj, baj

tak).

baja, -je, smyšlená vc: Kdo to

pravií? To nni pravda, to je baja

(laš.).

bajar, pezdívka mužovi, (který

»goaiku pije a bagažuje*): Radj
budu z míadym divi šipa, jak

s takým bajarem kávu pija (Vyhl.

VI. XVIIL 835).

bajásaf: Ten toho nabájásá (na-

mluví). Ona to zbajásaía (spletla) val.

bajaf : Bajam bajku (vykládám po-

hádku). Bajaj ! (povídej), Zabajaj nam
nco ! Nbajaj (neple), laš.

bajka L pohádka (pohádka= há-

danka) 2, smyšlenka : To je bajka

(laš.)._

Bajko, -a, píjmení.

bajoch, mluvka (laš,).

bajt, bajtek, ranec; též posmšn:
Pišía z bajtem (uhnala si nco) laš.

bajz, jen v instr. bajzem, v celku,

akkordem, šmahem ^ pajzem (v. t.) :

V dílkoch afebo bajzem sa haluzí

prodá (Df.). Sverci brali všecko baj-

zem (Vlk 100).

bákadla, pí. n., pleskaky (záp.

Mor.).

bakaTa, -le, pavouk, chrobák, (vl.

nco škaredého) vdtskéei (NU. 24).

bákaný, škaredý v dtské ei.
bakošistý, b. ovca, bílá s hn-

dými skvrnami, s holým nosem (val).
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bakuTa, -fe, 1. vše, co má podobu
kulovitou : velká boule, suk, uzel, dav
lidu, bakufa másla: Každé pronárod
bel v extra bakole (fig. 77). Na trho

bele chlapci, robe, panické, všecko

v jedné bakole (Hoch 19). Koiekrá
z teho bagóna néni než bakola šetin

ífig. 13). 2. tra v Boitov.
bakua. -n, opasek: Hospodší

nacpu si bakun (Slav. L. XII. 83).

bal, -u, hlína pi koínkách stromku,

jenž pichystán na pesazování (Je-

víko).

bál, -u, bálka (z nm) mí (záp.

Mor.).

balácat, plácati : Všelico balácal

(dok. 155).

baladrán, jakýsi odv: Zlýho pána
máme v modrým baladrán (Suš. 512).

Batajka, píjmení.

batamufa, -t, kdo lidi balamutí,

švindlé: To je balamua lovk
(Kda I. 293).

baíamutif, šíleti (laš.).

balatko, oblázek (záp. Mor.).

baTban, -a, veliký, hustý mrak (laš.).

batcan, -a, nco veHkého: To je

baícan ! (na p. veliký zemák), laš.

baTda, 1. veliká, tlustá hl, 2. kus
neho mkkého: Mi gavaí chleba

a na nim baldu tvarohu (laš.).

batdo, -a, kolohnát.

batdovaf, hrncovati, hurdati na
voze (laš).

baldovlca, -ce, silná hiil (Br.).

batdvka, jablko toho jména, nej

tvrdší.

báteš, -a (beleš, bíleš), dolek.

bátešník, peká na báleše.

batfas, hlupák, sprosák (val.).

baliga, i balicha, smyšlenka: Sak
to sú enom takové baligy (CL. X. 372).

balík, pes (záp. Mor.).

batoch, -a: To só baíoche, nedle
baíoch, plácaniny, neplácej (han.).

batšánek, mentha aquat. (bot.)

batúsy, pl. m., vousy (val.).

batvan dýmu, mrak, kotou (Slav.L X. 473).

batvanlf : Už sem vidla z daleka

baívani, hrnouti se kou jako bal-

vany (laš.).

batvár, -a, kotou dýmu (val.).

batvif, mluviti z cesty: S tým je

zFe, už baíví ! Pro baívíeú ^^ ne-

mluví pravdu (val.).

balvoko, caltha pal. bot. (Zábeh).
balzanový(?): Mlat milá dva

nože, oba balzanový (Suš. 148).

bambaf, kolébati v bambeluši.

bambeluša, -še. V zahradách, na
poli sestrojují se kolébky z trávnice.

Od pohybu má pak kolébka rozliná
pojmenování, jako : bambeluša, bam-
bula, bombela, bombrlík, kolebuša
(Vyhl. VI. XIX 330).

bambulá, -a (bambolá), kdo má
velkou bambulu (papulu), tvá vy-

pasenou (Br.).

bambúšif, vybírati vnitnosti: »Roz-
bambušíš si steva!* praví se tomu,
kdo mnoho jí, zvlášt ovoce (val.).

baa, -n 1. hlinná nádoba zá-

hrdlitá, 2. dya, 3. poliek, 4. día
ban, mýdlové bubliny (laš.).

ban, -í, pl. f., ervené baaté gat
hanácké.

baácí íká se tm, kteí chodí-

vají v baatých gatích (Vyhl. II. 175).

báat 1. pohlavkovati, 2. kouiti

z dýmky plnou hubou.
banit 1. dávati ban, pohlavko-

vati, 2. bafiti, kouiti, 3. žvaniti (Lor.),

4. utráceti (slov. val.), 5. nabani
nkoho = nabakat, podpichovati

(val.).

banák, lovk malý a tlustý.

bandúr, -a 1. (banuch, bandor,

bandorec), velké bicho, 2. štrycle pe-

ená na štdrý den (Zábeh) neb
o sv, Mikuláši (Ostrava), 3. nepálená

cihla (Jicko), 4. na Bandue, tra
(Blansko).

baka 1. kukan na slepici (záp.

Mor.), 2. hruška toho jména.

bankát, -u, banka: Ten utrácá,

jak by mí bankál. Což myslíš, že

mám bankáí.? (Když kdo po nema-
jícím žádá penz.)
bakarec, rca, panchart (dtská

nadávka) laš.

bakat, pemlouvati, navádti: Po-

ra mne bakal, abych tam šéí. Na-
bakál ho na to, — Te's jé k temo
nabakál. Te's mo to nabakál (na-

mluvil) Maš.
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bakovat sa, bez úelu sem tam
choditi (Brod).

banovat (ma), želeti: Eše toho

budeš banovat. Pokaj, dve, budeš

banovat (Suš. 627). Jeden liia odešel,

druhý sa zjevuje, ale mé srdeko za

prvším banuje (teskní) Suš. 272.

bante, -a, noní tulák (las.).

bantovat koho, prohledávati mu
kapsy, není-li tam co ukradeného,

tajeného a p , nebo vzíti mu tajn

z kapes peníze: Vybantováí mu pe-

níze z kapes. Vbec nkde slídiv

prohlížeti: Co tam kdesi bantuješ?

Kde co pebantuje.

Baúch, píjmení.

baúr, -a, hrnec na smetanu (laŠ.).

bar (i bars), slov. val. akoli, tebas-.

Bar je hodný, peca ho nemajú rádi.

Bar je bohatá, peca jí nechcu. Nech
kiá bar všecci. Bar pod íavkú pe-
nocuje. Bar si zmúdra vedu, bar si

z múdra chodím, co mn k rukám
donde, všecko robit umím (Suš. 547).

2. kéz : Bar bych a, šohajku, nebyia

poznala (Bart. 1. 57). 3. ve spojení se

vztažnými námstkami a píslovci

rovná se eskému -koli, lec , leda :

bar kdo, bar kerý, bar jaký, bar kde,

bar kdy atd. Mino dítti vyvolijú po
rodiích lebo bar po kem (dok. 13).

Mužský se napije rád bar kdy (dok.

14). Odpoinem si bar kde.

bara, velká, ošklivá baina; Za-

šubraná, de ideš.? Žádnej bary ne-

mineš (Slav. L. XII. 189).

baráník := domka (v. t.).

baadlisko, baina (laš).

barák, -a 1. devný výstupek, po-

stavený pede dvemi proti snhu
(v horách na záp. Morav), 2. palanda

ve chlév pod stropem na zdi pi-

pevnná (Vah.), 3. veverí hnízdo (záp.

Mor.).

baran, 1. železný seká na zemáky
(val.), 2. jabko toho jména 3. zvláštní

zpsob nše travné (v. travná plachta).

Baran, pl. m., jméno vinohradu

v Radjov.
baránaf, naléhati, nutiti: Eše na

ma baráál, abych mu dál štvrák

goaíky (Vek.).

baranec, nca, odrostlý baránek:

Pee nám hospody baranca (Suš.

555).

baránek 1. »Mj baránkuU Hchotí

se dtem, 2. baránky, povláky na
obloze.

baranica, -ce, 1. epice baránkem
obšitá, 2. houba agaricus congregatus

;

píaná baranica. clavaria.

baraní rožky, actaea spicata (bot.),

b. vajco, d) houba tuber albidum,

tí) semeno ocúnu.

baranif, 1. komu co, vysvtlovati

nechápavému: Nabaranít sa mu teho.

2. co na kom, louditi na neopatrném:

Vybaraníi na strýc Kuchtovém kolik

rýnských (Vah.). 3. sa v em, rýpati

se (val.).

baránkovaf sa : Zasej sa tam ba-

ránkuje = na obloze shlukují se

baránky.

barbora, 1. u stavu tkalcovského

(v. t. m), 2. devné korýtko pod
kolo na hamování (Br.)

;
jinde sluje

svia n. pes., 3. basa (žert.).

barborka, uzel, který vznikne,

když se etz petrhne v nkterém
ohniv, a odtržená ohnivá se pak
spojí kouskem deva.

barborák, brambor toho jména,

rapavý.

barevna, -, dílna, v níž se barví

vlna a sukno (vých. Mor.).

baisko, bainatá pda, baina:

Dyž dojeli na ty baiska, tož ty

kon fualy (dok. 260). Na tej cest

dycky bývalo jakési baisko.

barkus, -a, bramborový lívanec

(Zábeh).
barna, 1. barnavé (bouné) mrano,

2. =: barnula, barnoša, kráva pod-

pálená (slov.).

barnavý, barvy mraku bouného,
tmavohndý (slov.).

barno, vl barnavý. Ostatní pády
jsou od nom. barna: barny,barnuatd.,

nebo se berou od pídavného : barna-

vého atd. (Df.).

baroš, a, barošek, beránek

barouchat, 1. makati, mrviti : Na
bych já svou postelku barouchala

Na mé postelce drahé šaty, já si
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jich nesmím barouchati (Suš. 218).,

2. barúchá, hmí (podl.).

barousy (ó), pl. m , dlouhé vlasy

(záp. Mor.).

bartšek, runí košík na vybírání

zemák, na trávu (han.).

baruša, -še, ovce bílá s ernými
nohami (val.).

baruška, 1. oveka, slovo lichotné:

Moja baruško, 2. ploštice zdobená,

3. stonožka, 4. koika jívová, 5. asa
bezová, 6. šiška jedlová (Letovice).

baruškovatt: Nebe baruškovatí,

oblaka mní se v beránky (Líše).

barvena, kráva toho jm.éna, pkné
barvy.

barvenica, -ce, sukn na modro
barvená (záp. Mor.). Jinde jí íkají:

tlaenka n. tlaenica (laš.), tišenka
(slov.), Šárka.

barveník, barví (vých. Mor.).

barvínek, -nku, bral.

barvútka: Nemá barvútky, žádné
barvy, jest bledý.

baryvka, barvika (Jevíko).

basTovai, v rukou motati, též pa-

skudit (Vah.).

basa, -n == baja, smyšlenka (laš.).

basovník, basista (u Litovle).

bašta, pasa: Dozvdl se o ní ten

turecký bašta (Bart. III. 18).

baštif, jísti (žert.) Slav. L. XI. 172.

bát se: Nebojte se, šak on pijde

(= jist pijde). Nebojte se, ten to

dobe ví (:= nemyslete si, že to neví).

Nebojte se, do veera bude pršet

(rrz jist bude). To víno sa nebojí

bzeneckého (==: rovná se mu).

baa, -t, 1. Jak sa máte, bao?
(strýce). 2. To je takový baa (baufa),

hloupý dobrák. 3. Baa, píjmení.
Bataa, -Te, píjmení.

batan, -a, kazajka ženská s na-

bíranými, vycpanými rameny (han.).

Bafaný, pl. m., tra (dok. 187).

batk, -ka, malý, zavalitý chlapík;

též píjmení.

batta, bajka, povídaka, pletka

(val.).

bafkat, lichotivým pemlouváním
nkoho na nco navádti: Bakáí
ho, aby s ním šéí do Hoíomúca.
Nabakáí ho na to (val.).

battaf, žvatlati (laš.).

baoh, -a, nše trávy, menší než
bemeno, jehož je trávnica plná (Slav.

L. XI. 227) ; baoh, bažek, ranec
vbec (val.) : Robka mla bažek na
zádoch (Slav. L. XIII. 417).

bator, -a, 1. bich, 2. stará peina,
3. nadávka bichatému ; srovn. báchor
(Opav.).

bátoš, -a nebo bátoša, -e, mysli-

vecká brašna ; bátosna, mošna ško-

laka (záp. Mor.).

batože, ovšem (záp. Mor.).

batožina, -y, zavazadla, Gepáck
Tslov.).

bavit, pekážeti v práci: Nebav
mne a di po svých. Ja di radši, leda

nás tu bavíš. — bavit se, meškati
se: Nemám se já tady kdy baviti

(Suš. 13). Zabaviía sem se u kmu-
chák. (eské baviti je mor. vy-

rážet, vyražení.)

bazgivec, -vca, kluk ušpinný
(val.).

baziiiška, mlok (záp. Mor.).

bažátko, housátko (Ž. obr. 35).

bažat, -a, baldachýn (laš.).

bažgranina, škrabanina, špatné

písmo (Kt. laš.).

bažgraf, škrabati, špatn psáti

(Kt. laš.)

baži, baži, volá se na husi; odtud
bažinky, husi (lichotiv) záp. Mor.

bažika, oveka (lichotiv) val.

bažka, ovce bažná, mlsná (val.)

bažík, beránek (Vyhl.).

bažísko, nebo bahnisko; v nm
je bahno (Maš.).

bažif, bažím nebo baží se mi na
nco, 1. jsem dychtiv, chce mi se

neho : baží jak pes na horké krúpy.

Afe sa mu na to bažilo! 2. žebro-

niti (val.).

bažný eho, mlsný, žádostivý: Je
bažný jak kocúr. Néjsu toho bažný
(val.).

bé, cé : Macháek neek bé, cé =:

ani slova (Vlk 17).

béba, rýma (žert).

bebé, indecl., bolest, poranní
(v dt. ei).

bebetka, zelina, lék (v dtské ei).
bebtaf, -biu, nejasn vyslovovati^
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bláboliti : No, ty sa ve svt neztratíš,

bebíáí opilý Krampota (Vlk 4).

bebto, kdo beble, se zajiká (val.).

bebtosif = bebía (laš.).

bébna, kráva bílá toho jména.

Beckov, tra (Zl.).

beák, kdo stále beí, víská; též

píjmení.

beár, -a nebo beúr, škaredá
beka.
beevný, z Bevy: beevná voda
beaf, plakati: Nebe! Nkdy si

pobeím. Oi sem si vybeela. U vás

dti beá (Suš. 700).

beika, jablko toho jména, po-

doby soudekové.
beka 1. sud (pol. beczka), 2. vrch

toho jména nad Rusavou proti »Oba-
nám« vrchu. — Náš Joška došel od
súsed z bekama, s bekotem, pláem
(híka slovná) dok. 23.

bekovaf se : Krávy se bekuju,
dují (laš.).

bekový, b. zelí, ze sudu, kva-

šené; proti hlávkovému.

beutka 1. beika, soudek, 2. pou-
zdro na péra, eené též pošva (val.

laš.).

béour = beák: To je kos bé-

óra, hobeenca (Maš.).

bda réta, bda na rozto, po-

mozte.

bdait sa, nuzaiti se (slov. val.).

bdajanek, ubožák (laš).

bdákat, velmi a hlasit bdovati:
Co poád bdákáš? Babuša bdákaía
(dok. 25).

bedernica, -ce, bedinc, -ca,
bederník, bedrník (laš.).

bedlif, bedliv pozor dávati: Musím
já na to bedli (Vlk 42). Princezka

slíbila, že bude bedliti, jak by tch
vcí mohla dostat' (^ bedliv hledti)
Kda I. 146.

bedlivý, s gen.: Byla sem toho
bedlivá. A je každý svých vcí
bedlivý.

bednný: kolna se stropem slov
bednná (han.).

bedno, 1. devné nádobí, jež

bedná vyrábí, souborným jménem,
2. Strýce, máte veliké bedno? :=

mnoho bednáské práce (Vah.).

bednút, hlesnouti, muknouti: Ale
šak sem ani nebedla ped ním (dok.

162). Sak už ani nebednu (dok. 252).

bedrunka, coccinella: Ule, be-

drunko, ule (Vyhl. VI. XIX. 738).

bedruška, kráva toho jména pod
bichem bílá.

bhem, honem, rychle: Po, di

bhem ! Tetka bhem sa obrátiía

(Vlk 21).

bhat se : kráva se bhá (laš. vo-

tuje), je nabhaná (stelná).

bhúcí : Po bhúcim behom
(Dob.).

bhu Ta, -e, 1. kráva, ovce, která

ráda do škody bhá, 2. dve, které

»léce za chlapy* (vých. Mor.).

bhún, 1. vtší ruika u hodin,

2. zvláštní správa, by se dít na-

uilo bhati. Na trám stropu pibije

se kus kže, do ní se zastrí hl,
která se spodním, volným koncem
opírá o podlahu. Na holi jest pi-
pevnn oblouk ze silného prutu, do
nho se postaví dít, opírající se o
pažekami. Hl s obloukem se otáí,

a dít nuceno bhati zárove (vých.

Mor ), 3. behúny, epy v dolním prahu,

na kterých se vrata stodoly otáejí
(v. stodola).

bhúnka = bhufa (v. t.): Také
bhunky nebere žádny chiop (Opav.).

bech, místo ve fasunku mezi koši-

nami prázdné (Lor.) v. bejchy.

bechanc =: buchanec (laš.).

bechaf, bubeti (Btcha).

bechnuf, bouchnouti do zad (laš.).

bechya, -n, tlustá ženská : Je jak

bechya (Zl.). »Bekyn byly zbožné
vdovy a panny, žijící v ústraní spo-

len skoro jako jeptišky. Uívaly
dti« (Winter, Život a uení, str. 19).

bejchy, pl. m.," vyduté boky na
voze, obilím naloženém (Vah,) v.

vz IV.

bej kovat, beeti jako býk, plakati

nemilo jiným (Žársko).
bek, -u, beení, plá: Kráva se

data do beku (Zl.). Nedlka se dala

do beko (Vyhl. I. 117).

bekat: Srnec beká.

bekat se na koho, sápati se : Obékl
sa na mne (Zl.).
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bekuTa, Te, která ráda beí, pláe.

bl', -le, f. : 1. Dubec má jádro

(uprosted)' ervené a koiem nho
bf, potom kru (Zl), 2. =: podbF,
tussilago far. (bot).

bTa, bTena, kráva bílé barvy,

bTára, -n, továrna na bílení

plátna (val.).

brastý, blavý (val.).

btasý, svtlomodrý (hor.). Na
beíaso kvitne fan (Spevy I. 190).

brat se: Co sa to tam bfá.?

(Suš. 122). Košuíku mu vyváFaía,

aby sa na nm blaía (Suš. 174).

béTat, kolébati (v dtské ei):
Hulaj, bélaj, synu (Suš. 140).

btavka, blika, btuška, jablko

toho jména, bílé.

belek = kbehk, dojaka (Žár).

blena, 1. kráva, koza, ovce toho

jména, všecka bílá, 2. koalka: Za-

vdali si breny (Slav. L. XII. 230).

belenka, kolébka (v dt. ei).
beTeznif, žvanit: Poá cosik be-

lezní (Vah.).

blica, 1. ovce, 2. ryba, 3. tešn
bílé barvy.

bliák, beran bílý.

blíistý, pkn bílý: ovce (val.).

blika, 1. drobná bílá slíva, 2. fa-

zole taková.

belík, studánka, jejíž stny jsou

obloženy devem = gbelík (záp.

Mor.). Na vých. Morav slov ko-

rábek.

belina, 1. bylina, zvlášt léivá

zelina (záp. Mor.), Vraný kon ehcó,
obroko žrát nechco, jenom tó be-

lenko, drobnó jatelinko (Suš. 454).

2. trocha: Tú belinu (trošku ovoce)

sem kupila za rýnský. Je toho be-

linka. Takovéj beliny mi nemosiš
omíúvat 1

blinka, tanec toho jména (Suš.

602).

bllsko, domácí blidlo na plátno

hrubší, z holí a kolk zrobené (arch.

I. 168).

btka, 1. houska (z bílé mouky):
Ty Pete, k pekai bž, dátku
bíku dones (Bart. I. 166). To je

n chlap, jak za groš bíka (Vlk.

65). 2. bílá pšenice (Jevíko).

betko, -y, bílý pes (Dob.). S strany

skloi^ování v. barno.

betkot, -a, 1. brepot, 2. kdo honem
mluví, kdo mele hubou (Opav.).

betkotlf, mleti hubou (laš.).

betkoši, mrkotati, zajikav mlu-
viti: Beíkoši, jak koza ped smrum
(laš.).

bío = bilo: »Bío, sestiko,
bo,« pozdravuje pítelkyn pítel-

kyni, peroucí prádlo. Ta dkuje:
>Daj, Bože, keby boío* (Dob.).

btopasý, holub s bílými pasy.

betoritka, pták toho jména, >bývá
jenom na výšinách* (Df.).

btšo, neutr. komp. adj. bílý: do
bfša, na bfšo (vých. Mor.).

btuký, bluiký, pkn bílý

(vých. Mor.).

Biuš, -a, hrud (v. t.) toho jména.
bencovaf, siln tlouci: Bencova!

ra dvéi. Vybencovaía sem mu do
beta (Vah.).

benda, -y, m., tlustý mužský (Zl.).

beneš, -a =: báleš (v. t).

beran : Kluk tlue berany, bží
bos tak, že až patama tlue si o tlo
(Maš.).

beránek: l.Dyž má byt noša na
beránka, to se svážu dva a dva cípy

spolem (dok. 126), 2. beránky, gna-

phalium (bot.).

berka, kdo bere, krade: Je to

berka, má dlúhé prsty (dok. 217).

berlínka, brambor barvy ržové.
bernát, kdo jsa v njakém úad

postaven, rád dary bere (Vah.).

beruša, -še, ovce, která z ruky

bere (val.).

brytaf, naíkati (laš.).

besnif sa, vztekati se (Dob,).

bsný, vzteklý, divoký (pes, k,
lovk) ; bsné dcko = rozpustilé.

o's bsné huby jeáoU (jedovaté) =::

zbláznil jsi se.? (Dob.),

bestrman = hastrman, vodník
(val.). .

beštrant, -a, betan (Df.).

Bfák, píjmení (syn Btin).

btka, viola tric. arv.

bez pedložka s gen. : Tch zbj-
ník bylo bez jednoho šedesát (Kda
I. 191), Jeden za osnást, druhý beze
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dvúch za dvacet. To je bez rozumu
tak dit bi (Mal. XXIV. 138). To
je bez hádke, že zme v tem kupo-

váno ošizeni (ib.). — Setrvává-li mlu-

vící pes odpov na svém tvrzení, tu,

je-li ona odpov jedno, dv slova,

pejímá se s pedložkou bez; je-li

delší, pejímá se obyejn sloveso

ve tvaru podstatného jména sloves-

ného s pedložkou bez: A: >Vtem
kabát só moli«. B: »Ba« (silná

pochybnost). A: »Bez ba, to je

jeden.* »Só tam hebike?* »Nésó.«

»Bez nésó, jenem se lepši podiv.*

A: » Mohla bej fel Lenoška pusti

ze 14 dni do špitala*. B: »Gde ona

se fel pohne, debe ju pustila ze

14 dni?* C: Bez pušeni — zeberu

se a idu; a ém dál, tém horši, co

naodaluje, už bez teho je málo
ževa (Mal. XXIII. 47).

Bezdný, vinohrad v Archlebov.
Bezdkov, tra v Bedihošti.

bezdynka, hloubka bezedná (laš.).

Bezednica, -e, na Bezednici, tra

ve Vizovicích (moáry »beze dna*).

bezedník, tlusté stevo vepí (val.).

bezfrký, holub, má hlavu bílou.

bezinky, plod bezu (chebzu); šlovou

též: chebzdiny (laš.), kozinky (jižní

Mor.), boliny.

Beztoja, -je, píjmení.

bezmáta (bezmaí, bezmaíem laš.),

nemýlím-li se: Býí z Hostašovic bez-

mála (Vah.). Hétman prostijovské,

bezmála se menoval Bažant, svolal

podmistre (Vyhl. II. 137). Udlal to

bezmála proto, aby nás postrašil.

bezmateeté vely, bez matky.

bezoivý, závistivý, nepejný (val.).

bezodítý = bez obleku, bez ka-

bátu: V beznu vidt oráa bezodí-

tého, radši vlka hladového (Mor.

lid 78).

bezohryzka, pl. bezohryzky, hru-

ška toho jména.

bezperactví, -va, rozpustilost (laš.).

bezpust, bezpustný, rozpustilý

(val.).

bezru, bezruký ; též píjmení (laš.).

beztak, beztoho: em bych mu
radií, beztak neposlechne. Nepidávaj
mu, má beztak dos.

beztoho, jist: Bez toho je to

pravda. Bez teho nebelo, abe bel

nekeró zíatku nedostal. Bez teho

néni, aby se lovk nedoztobií (Mal.

XXIV. 138). Ty kalichy stojíjó vedle

sebe ; bez teho (= rozumí se) istý
zlato (Vyhl. I. 60). >Je ti nco
dlužen« »Bez toho* := ano, je (Zl.).

bezúroitý, neoarovatelný (val),

bezvrška, -y, melittis melisso-

phylum (bot.).

bžet: bží jak švec na jarmark,

jak vtr, jak o zákíadku, div si nohy
neubží, bžel co mohl vyskoit, bhá
jak kula, jak trplka (stará, ale ješt
ilá ženská), — bžef laš. :^ téci:

Temu bža slze. Bží voda, bží,

po kamení šustí (Suš. 53). Z kolen

jí krev bežaía (Suš. 25). Krev mu
z obú bok bží (Suš. 174).

bžinka, kurentka písmo (Daice).

bžitý, bžný: bžité vydání, bežit
sem to popsal.

bžkat, choditi (v ei dtské)
bibza, špata, darebnina (val. laš.) :

Dostaneš bibzu = nic (jižn. Mor.)
^ gybza (v. t.).

Bi, -a, tra na Blansku.

biík, 1. tenká, pružná ty, za-

drhnutá na vrchní gréíin etzem,
dole k lušni pitáhnutá špárníkem
(železným kroužkem) v. vz V.
2. svlaec (laš.)

biisko, násadka bie.

biové, z odprodaného ze stáda

dobytete pastý dostává biové (Kt.).

bída, 1. U nás byla tedová bída

kde jaká. >Má bídu* vyjadují: dyž
mu dobere, piškubn, dopee, pi-
tisn (pitiskne). Opav., 2. draba vrna
(bot). Je prý pedchdcem neúrod-

ného roku, objeví-li se hojn sjara,

3. tžká nemoc: Na tu bidu umel
(laš.).

bida, -e, f., coll. = bidactvo, bí-

dáci (vých. Mor.).

bidaif sa, nuzovati se, všelijak se

jarotloukati : Tak sa bidaili (Slav.

L. X. 141).

bidaka, tvar ženský k mužs. bidák.

bidétce, -ca, n., menší než bidlo

a vtší než bidélko (vých. Mor.).
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bídif se, míti bídu, nuzaiti,

trápiti se: Mél sem pét zíatých a

peca sem sa bídíí (Vek.). Ja se už

od vesna bidim (laš.).

bidto u stavu tkalcovského v. 1. 1, c).

bídnavý, trochu bídný (val).

bfdný, 1. chudý, chudobný (pol.

biedny): Pišíy zlé asy, kdy bylo

se všemi bídnými lidmi zle (Kda I.

36). Ten bídný lovk mu odpovdl

:

»Jak bych já t do služby bral, dy
nemám sám co jes* (Kda I. 183)

2. vyzáblý: Od téj nemoci je tak

bídný.

biíija, -je, bída (žert.) val.

bílit stnu laš., podl., pak až na

Daicku a dále na západ. Jinde na

Morav stna se Hí a plátno bílí.

bitko= bílek, jako žíútko == žíútek

(val., podl.).

biluneký, bilulinký, bilušenký,

pkn bílý (vých. Mor.).

bílutký, ist bílý (vých. Mor.).

bitý 1. jak sníh, jak šat, jak kída.

2. Nevsta byla bílá jak hrnec od

vápna = bledá; d/edý je svtlo-

modrý v. t. (Vlk 63), 3. = jasný:

Už nastal bílý den (Suš. 104). Pla-

kala má milá do bílého rána (Suš.

576). Ke boto bieíé ráno, ode.šieí

som (Bart. III. 232). Diéa (dve)
bieíá žara (záe, Bart. III. 156). Na
biéíém svece (svt) Dob. Bílé groše

brala = stíbrné (Suš. 779). 3. Na
Novomstsku pojí se pídavné jméno

bílý s genitivem celkovým ve smyslu

>plný neho bílého«: Kabát je bílej

prachu. Vl byl bílej vší. — Je bílo

snihu = plno (Mal. XXIII. 223).

4. Bitá baba = hra na slepou bábu

(Opav.). Bily koe, scrophularia no-

dosa (bot.). Bílá polívka =; mléná
(Žd^r). Biété zbozié = réž a žito

(iérné zbožié ostatní obilí), dle

mouky z nho (Dob.).

bité, -ého = blmo: Samým bílým

hleéí = zhiidal škared (val).

bito. Pradlenám se peje: Daj

Pambu na bito (laš.).

biraf = brávati (val , laš.) : Dy
dyckyode mna bíráte (Slav. CL. XIII.

417). Kole mn se otira, inu do taca
bira (Suš. 211).

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

bíreka, vlna s bílých ovec (Píbor).

birka, bira, ovca birecka, vlny

»biristé* t. j. krátké a husté: Setko
seno's pedat, birkám síámu's dávat

(Bart. III. 674), 2. veš (val).

bimovat, bíti rukou: Chyt ho, a

jak ho bimuje, 'ak ho bimuje (Zl).

birna, ženská, co ráda bere (laš.).

biskupák v. svobodník.

bit : Je víc bitý než sytý (Zl). bit

na nco, narážeti, tušiti: Už sa na to

bije. Bili to na n = hádali, mli je

v podezení (Vah.). Von jenom na
to bil, abe to bélo := o to usiloval

(han.). Potok bije do Odry =: vlévá

se (Vah.). Bije ho Nmec do beta =
poznati na nm, že je rodilý Nmec.—
O bití hodin vždy zvratn: Dyž se

mety štyry bit (Suš. 302).

bitka : Je mi toho kon iíto, že

vždycky nejvtší bitku trpí = nejvíc

bití dostává (Kda I. 87).

bitkár, kdo se rád bije (Dob).

bito (hbit) utiké (Mal XXIV. 344).

bitý: Pe mláceó je lovk bitá

pleva = samá (han.).

bivot, 1. buvol, 2. hlupák.

biz, -u, mlezivo (v. t.),

biza, -ze, dýmka: Výtah kesivo

a bizu a zapálit si (Vlk 89).

bizina, hubená ženská (han.).

bje ! povel kom =. vije, vijo

!

bl'abtaf, bláboliti: Cobrabceš?(laš.).

btacko, škaredé bláto (vých. Mor.).

btavlca, druh švestkového ovoce

(v. t).

btadzgavý, mdlý jako blacko, ne-

vládný tlem (val).

bTafára, -n, huba blafající, vadivá,

bTafkat, dim. slov. blafat: Scén
bafká.

bTafo, -a, štkavý pes.

bCaga, ídké bláto na cest, nco
mkkého vbec (opovržliv). Vah.

btagaf nkoho, snažn prositi:

Biagát ma, abych mu pít koa
(Vah.).

btahovaf komu, blahoeiti. gratu-

lovati (val).

btallút, bláhovec (euf. := blázen):

Každá kulka netrefí, btahútel (Vlk

28). Ba btahúta! = erta (Zl).
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brajbaz (laš.) = plevajs (slov.),

Bleiweiss, tužka.

btajna, -a, nevycválaný lovk
(laš.).

bTama, nevymáchaná huba = pa-

šeka.
bTamba : Kobzáfe (brambory) sú

rozvaené na blambu (Vah.). Jinde

íkají: na pípu.

blambatý, bramabilatý, blambo-
Tatý: Tá kráva má blambatý krk r= la-

loch (laš.).

bramboif, šplichati: Blamboi mi
v bruchu. Co tam blamboiš v te

vod? (Lor.).

bramboryja, -e, brynda (Lor).

blaa, -n, blána, škraloup na káv,
na mléku, polévce a p. (Maš.).

bráat, L zvoniti nepkn, ne-

melodicky (Zl.)., 2. toulati se (val.).

braavý, nosový: hlas, nota, e
(val ).

Btan, -ní, pl. f., tra v Blatnici.

bTanet, breeti, greinen, pláren

(vých. Mor.).

blanká, -a, oví zvonec: Naha-
ai kurotví blankali blankáama
(dok. 24).

blankyta, viburnum lantana (bot.).

Bíatiny, pl. f., tra.

btatit se: Blatí se tam, v zim,
když taje (ne: »dlá se bláto*).

btatno, blativo (laš.).

blatovisko krve, tratolišt (Jevíko).

btatový kartá, cídit boty z bláta

(Mal. XXIII. 220).

blatská, tanec toho jména (Suš.

602).

btázen : Za blázna si mn vodií

(laš.). Na blázny neteba hnojit (rostou

sami). Dla blázny = šprýmy (laš.).

btazg, -u, btazgaška, ídké bláto

se snhem : Zaínaío by škared.
Nebe poád' zadéšené, a pod nohama
bíazaka (L. X. 375).

btazganica, -ce, ídké bláto (val.).

btázgaf, žvaniti (val.).

btazgo ^ blacko, veliké bláto

(val.).

bláznica, -ce, blázinec (Br).
btáznit: »Kdo chce bláznit, mosí

mt rozum «, t. j. nemá vyvádti pes
píliš bláznivých kousk (Df.).

btáznivec, -vca, arm mac. (bot.).

btáznivý dm, blázinec. Také se

nemožes z tch bláznivých botu vy-

zut =: zanechat bláznovství (tance),

dok. 69.

blažený: Hoe Vlachovici blažený
chodníek, po nm sa prochází švarný

šohajíek (Suš. 569).

Blažetín, na Blažetín, tra na Ji-

hlavsku.

blbotat, -cu, bubotat, murmeln:
Voda blboce (Zl.).

bTat, -ím, praskav plápolati:

Stodola hoela, tak bíaía. Ohe vy-

bíáí = vyšlehl (vých. Mor.).

bleák, svtlomodré sukno (Vlk

100).

breoch, bledý lovk, bledý ze-

mák.
bTedý, 1. Teba sem bledúká,

bledušenká, bledá (Suš. 198), 2. velmi

svtlomodrý: peiny s modrýma,
bledokvtovanýma cíchama (Vlk 7).

btecha, hraka dtská, kolík as

na pí dlouhý, na obou koncích

zašpiatlý (ND. 180).

blejskavka, ryba alburnus lucidus

(Žár).
bTekot, aethusa cynapium (bot).

brém, hyoscyamus niger (bot).

bTendovák, brambor toho jména.

bTéská, oko (opovržliv: Co na
ma ty bíéskáe poád' vyvaluješ?

(Vah.).

btešica, -ce, stinka (v. t).

btešianka, hruška toho jména.

bTéŠif, 1. na nkoho, šourem hle-

dti (laš,). 2. To svtío edem bléší :=:

blinká, špatn svítí. Bléší to jak

svatojánek. (Vah.).

btešinec, -nca, trus bleší.

bteška, knoflík kostný, s dírkami

na pišití, amrda.
btešník, innula conyza (bot).

blinet: Bliní mi v uších = zní.

blinkat, blinknút, 1. tlouci: Blinknu

t, až budešm dos. 2. blýskati se:

Šablenky blinkat budu (Bart. III.

665). 3. o pidušeném zvuku: Muzi-

kanti hrajte, blinkajte (Bart. III, 803),

blínkot, -u, blinkání, zvuk zvonku.

Blinko, -y (v. barno), píjmení.

blisk, -u, caltha pal. (bot.).
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bliska, blískva, pták motacilla

alba (hor.\
biiskavé kvítí, caltha pal. (hor ).

blisknúf se : Bliskía se mi pohádka
pes myseF = vzpomnl jsem si náhle

(laš.).

blískota, bledý, hubený lovk po
nemoci : Chodí jak bléskota (Jevíko).

blišák, -a, sukn letnica (v. t).

Blišice, pl. f., tra na Bojkovsku.

blišit nco, leštiti (Br.),

blíže, prý: On tam blíže býí. On
blíže o tom ví (Jicko).

blízo = blízko: z blízá na nkoho
steliti (Kt.).

blízko, 1. jak z hráze do rybníka.

2. Oznauje poet pibližný: Síužiía

sem blizko ti léta (Suš. 398).

blízáci, pl. m., blízata, pl. n.,

dvojata (val.).

blížif, ubližovati. Nebliž mu ! Sak
mu žádný neblíží (val). Ty si tam
na pravd boží, a mn tu bode bliži

kde kdo (fig. 52).

bližní, bližší (protiv, dální, vzdále-

njší). Bližní, na Bližním, tra (Viz.).

blížnica, -ce = dvojka, ovce, která

mla dvojátka (val.).

blížo: z blíža ua to hlea= z menší
vzdálenosti (Zl.).

btk, zvuk, který slyšíme, když vy-

šlehne plamen: Lampa prskía a bík

(zbtkla, zhasla) Zl. Vaící se voda
vyhazuje blky (Kt).

btkat, btkotat, btet : Píame bíká

(ílackert). Voda bíká z hrnca z pod
pikrývky (sprudelt, Kt ). Svtío
bíkoce (plápolá). Blkotát kdo ví co

(pleskal) Zl. Suché roždí bíí v kam-
noch (hoí blkotem). Zl.

Blon, na Blon, tra v Charvátech.

blbncaf, o tom co visíc se pohy-

buje: Pod kolenama bloncale stapce
(han.). — blbncaf se, choditi, tou-

lati se bez úelu (Btcha.). Kad se

poráde bloncáš? (Maš.).

blbrt, blbt, Sparherd, plotna (laš).

blpta = pfpa (v. t), rozvaené jídlo

:

To je potom blpta spravedlivá (dok.

104).

bíud, -u : Lid se domnívá, že roste

v lesích zelina, lovka tajemnou
mocí s cesty svádjící. Kdo ji pe-

kroí, zabloudí. Zelinu tu nazývají

bludnou travou nebo íkají, že ho
blud podešel, jí však samé nikdo

nezná (Mor. lid 303). Nkde je blud

galium vernum.

btúdif, verb. trans., klamati, šáliti:

Vydejte mn mezi ludi, a mne už

ten svt nebtudi (Suš. 706). Tebe
blúdí pestvo r= mate šelmovina (Suš.

164).

btudný, bloudící: Dobe mi pravili

má stará mamika, že se budu túíat

jak bludná oveka (Suš. 491). Chodí
jak bludná duša (po smrti bloudící).

Ach, vím já cesteku, afe že je

bludná = snadno na ní zblouditi

(Suš. 416).

Mudno: Sanica je, afe je tam
btudno ::= mže se snadno zblouditi

pro závje (laš.).

bfúkaf se, bluncaf se, toulati se:

Na tych lichnovských lukách, tam
se synecek blúká, blúká se blúkaja,

dvaa hfedaja (Suš. 183). Husi sa

zablúkaly (Vah.).

bTumy, druh ovoce švestkového,

taktéž šlovou vtšinou bFumy, nebo

:

blun (hor.), chlóme (han.), hlušice

(sev. Mor.), kozí cecky, kozárky

(porn. dol ), kolomaznice (Záhoí lip).

bTuncák, bTuncala, -y, toulavý lo-
vk, kdo se bFuncá.

bluskaf, bTusknúf, vl. ^ bliskati

;

pokukovati, pohlednouti, mrsknouti

oima: Dvice bfuskaly po Machovi
(Vlk. 24). Mynáka poád' bluskala

po Jankovi (Slav. L. XI. 180). Syn
bfusknúl na matku (Slav. L. XI.

226). Janek bfusknúl zavdy po lávách

(Slav. L. X. 296). Kúpalka bluskla

do sín (Slav. L X. 35).

bTúš, na Slovensku uh. psí víno

(solanum nigrm), na Morav vých.

jenom v poekadle: je jak blúš =:

bledý, vyzáblý po nemoci.

bTušet, málo hoeti, doutnati

:

Enom to bluší. Dva koleky tam
bFušely (vých. Mor.).

blušit, psobiti, aby nco bfuš-

elo : Mosím trochu zabliišit = za-

topiti v kamnech (vých. Mor.).

blut, blíti.

bTuva, rhamnus frangula (bot,).

2*
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biuznif, 1. mluviti z cesty, plá-

cati (Slav. L. X. 32), 2 plísniti:

Tá nás préj bFúzniía (val.j. Brúznít

na ženu (Slav. L, XII. 85).

blVa, plevel v jarém obilí (Peck).

blVíaf, kieti, povykovati, že mu
nikdo nerozumí (Vah.).

blVo, -a, 1. štkavý pes, od onom.
napodobení štkotu : blv, bFv. Odtud
zdrobnlé sloveso b"vkat, zhrublé
bfvýnat{S\d.v. L. X.471). 2. kikloun,
vesnický mudrlant (val.). 3. blbec

(Zl.).

bo laš. (pol.) rz= nebo, vždy: Ne-

lituj, bo sem ja tež nelitoval (Suš.

201). My se nnchamy, bo se radí

mamy (Suš. 345). Vnek byí nceíy,
bo už ty ervené kvitka z nho dávno
ufetíy (Suš. 381). Bo sem ja tam
veraj veer byia (Suš. 5). Bo si ty

sam taky. Bo sem ti to dávno po-

vda}.
bob, 1. -a: Zakúsíí do boba =

do zrnka, 2. -u: KúpíJ micu bobu
=: coll. »Máš ruky od iónského
bobu*, praví se tomu, kdo chce míti

všecko ve svých rukou (Vah.).

bobák = bubák, bobaa, žena
strašící, bobaacko, bídné, hloupé
strašidlo (val.). V okolí rožnovském
íká se také dukátm bobáky. O bo-

hatém dom se íká : Tam jsou ješt
bobáky (Kda II. 161).

bobál', -a, 1. brambor (na Lhot-
kách u Velké). 2. píjmení.

bobit se, fanfrnéti: Ten by se

zbobíí, dybys mu kúsek nedáí (Zl ).

bobeek: »Mj bobeku!« lichotí

se dtem.
bobinka, dubnka (Br).
bobisko, pole, s nhož sklizen bob.

bobolec, -Ica, puchý od opae-
niny, bolák.

bobolusek, -sku, veronica becca-

bunga (bot.), Bobotusky, osada v pru-

ském Slezsku,

bobóat, štabárat, pehledávati:
Pebobóáí všecko (slov).

boboník — bobonica, arodj-
ník — arodjnice (Podl.).

bobošit sa, 1. Boha se dovolá-

vati : Marno sa bobošíš ! 2. diviti se

:

Ten sa bobošíí, dyž sem mu to vy-

kládá} (val.). 3. bobošit trans, lekati

:

Hrozn nás zbobošíl tú novinu (slov.).

bobek, -u, menyanthes trifoliata

(bot).

bobrovat, 1. dol padati: Bobrová!
ze vchod (ZL). Daj pozor, až ne-

zbobruješ! (val.). 2, potloukati se:

Kde's bobrová! v noci? (Jicko).

bocán (val. laš.), bocá (hor,),

áp. Zahledá jak bocán (Vah,). Dva
boani v stodole mlátili (ND. 98).

boena, kráva, která se boí,
trkavá (Dob ).

boit sa, zahledati bokem: kráva,

když hodlá trknouti, boí se (slov.

val.). Ped o}tárkom kfaí, eše
bokem boí, jako by oklama} moje
ierne oi (er. 19). — Ohlášky
se boijú = kácejí (dok. 76).

bodaj: Bodaj zdráv :=: Bh dej,

abys byl zdráv (Slav. L. X. 34).

»Já to vím*. »No bodaj bys ne-

vd} = jak pak ne. » Chceš kúsek.?*

» Bodaj bych necht}* = chci.

bódan vedle bohdan (Záb.) =
slov. bogdál, áp.

bodaf, trkati: Ta kráva bodze
(laš.).

budka, trkání se dobytka (Lor.).

bodTavý, zbodTavý, trkavý: Ta
kráva je zbodlava (laš.).

bodle, í, pl. f., bodliky, jehlií

(záp. Mor.).

bohaotvo (laš.), bohactví, -va

(slov.).

bohál', -a, bohá (han.).

bobovaný, boží: Celý bohovaný
de sedí pod kamny (Zl.).

bohovaf, býti bohyní (v. božec),

pomáhati lidem a hádati : Bohya
potebuje k bohování vosku (Dob.).

bochének, houska (Rožnov).

bochníek, buchta velikononí
(Daice).

bojatý, bojácný (laš.).

bojavý, bojácný: Koltuna dostanou
bojaví lidé (Vyhl. VI. XIX. 154).

bojaZiívý, bázlivý (slov. val.).

Bójek 1. hrud (v. t.) toho jména.
2. jméno psí.

bojný, bázlivý: V Baborov dz-
uky švarné, ale bazdzo bojne (Suš.

373).
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bojstvo, zbojnictvo : V tom lese

bývalo vždycky bojstvo (Kda II 46).

bok, v eštin skoro již z obhu
vyšlé, na vých. Morav vždy m.

strana : Já spávám dycky na pravém
boku, na levém bych neusnul. Na
bok! r= vyhni. Zašéí na bok :=^ stra-

nou. Odstavil tu skálu na bok (Kda
I. 156). Potom ušel Janek od boudky
na bok (Kda I. 188). Na bok od-

skoila (Bart. III. 107). Vinae ležijó

bok Perova (Mal. XXIV. 63). Bevy
sú bok Rožnova (Vlk. 82). Pocházel

z jakési ddiny bok Beclavy (dok.

257). Strata je rodem z Moravy pi
Teli bok Jihlavy (Korr. Pal. 291).

Pere miíá, pere, bokem se ohlídá

(Bart. II. 453). A ml on dva nože

isté, na oba dva boky ostré (Suš.

91). Spustit boky u vozu =: popustit

etízky boní uprosted fasuku, aby
se mohlo více naložiti. Z boku peníze

dostat = klamem, uskokem (\/ych.).

»Sak ti to boku nevyrazí, dyž to

nebudeš vdt* (Df.). (Uherští Slováci

íkají též bokova obilí za mor.

stranovat)

bokvíka, tykev (Br).
bol', -e, f. =: bolest: Taková boF

v zuboch mne trápila (Vych.). boTe

pl. (val. bóra, pl. f.) dolores ad partus:

Na rodiku idú bófa.

boTa, -fe, bolest: Trp, ženiko,

trp boTu = snášej bolest trpliv
(Suš. 85).

bóla, -le, na krku, boule (záp. Mor.).

bolaka, bolavé místo, rána, zvlá-

št na prstech od udeení, píchnutí,

uezání.
botáchaf, žvástati: Dybys radši

neboíáchát! (val.).

botakovat, vramtat, vyslovovati

I a r nesprávn, jako v obou tchto
slovech, »hladit« (han).

boTavý: Mám bolavý prst = bo-

láku na prst. Doka a nevidím,

všecka su bolavá = všecko mne bolí

(Suš. 351). Ten není bolavý = ne-

zámožný, aby njaký vtší výdaj

pocítil. Nhajt si na boFavú ^ pro

strýce Píhodu (Dob).

botda, boule: Mií takovu boídu

na licu (Lor.).

boTe, -fa, n., mí: haza boFem
(ND 177).

bolena, bolenka, lichotné jméno
kráv (záp. Mor).

boení, kolika.

bolesf, bolístka, bolika = bo-

laka (v. t): Hoála se mo boles
z dobré vle (Jevíko) ; boles u do-

linka =; bolesti žaludení, kee.
bolloko, 1. kvítek podbílový.

Kdo uhlédne s jara první bolioko,

má si jím potíti oi, aby ho ne-

bolely (Peck). 2. = P. Marie slziky

(ND. 51).

bolko, mí (laš.).

bolný otok, erysipelas.

botomtovaf, hmotiti (laš).

bom, uhoditi v dtské ei (Vyhl.

VI. XIX. 333).

bombél, bombela, -e, plachta na

bidle za cípy pivázaná, v níž se dít
>bombélá, bomká« (Jevíko).

bombelák, veliký, kulatý knoflík

11 vesty na Drahansku (Kt.).

bombík, gombík, 1. kulatý, olo-

vný knoflík pi župici (val.), 2. ovoce

(kulika) bramborové, 3. kulatá cu-

krovinka (Opav.).

Boata, píjmení (na Doubravách).

Bopomozi. Tato prastará formule

pozdravovací zachovala se posud na
Valaších

bor, -a, borovice.

boralsko, ubožák: Byl boraisko
sam (laš.).

borák, boráek (obojrodé), ubo-

žák (val. laš): Konicky mu ustavaju,

a on borak nmože (Bart. II. 334).

borání, borové haluzí (Kyjov).

borásek, fem. boráska = borák.

borí, chras borová.

borúch, nška: Pinesla sem
s pofa borúch mlé (Jicko).

borek, Hosenschlitz (laš.).

boí, borový háj: V tom zeleném

boí jasný ohe hoí (Suš. 181).

boina = boí (val.).

boivoj, kdo pfisobí rozbroj (Vah.),

borovika, koalka pálená z jalo-

vinek. V Cechách zovou ji nkde
jalovcová, jalovinka; jinde ji dle

jména pokládají za výrobek z borovic

(CL. XI. 380).
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borúcat, borúchat, int. slov. búrat

;

rozborúchaný= škared pobouraný.

boruTa, -Fe, kráva borové barvy.

borvky eské mají totéž jméno
v sev. a záp. Morav, na Hané a ve

Slezsku. Na Zlínsku a na Brodsku

jim íkají hrusinky, na Viškovsku,

Prostjovsku a Tršicku erný ja-

hod, na Valaších hafery, -, na

Horácku cecorodziny, íarodziny,

cicové rodziny, u Brna nesétke.

bosaa, -n, kráva ervená s bí-

lými nohami (Dob.).

bosek (bosík, bosák), 1. jméno

psí, 2. i z mašíka; boty se tím

mastí (val.).

boskem, bos: Ta mi píat dava
a boskem zrny. Chodi boskem (laš.).

bosky, bos: Býl bosky, chodí

bosky.

boso = boskem (laš.).

bosý, na vých. Morav jen attri-

butivn : Je obutý na bos nohu.

Horáci též: chodí bosý, bosá. —
hosý volek, má nohy u spodu bílé

(v. bosky).

bosorák, fem. bosorka n. bosor-

kya, arodjník — arodjnice (podl,

hor., val.).

bosorka, bourovec hruškový (podl.)

bosorovat, arovati.

bosorský, arodjnický, zlý: Kedz

sú ty babská také bosorské (Dob.).

bos Ta = bosaa (v. t.).

bosuTenký, zcela bosý: Vyletla

kepenka z prosa, a já za ú bosu-

!enká bosá (Suš. 637).

bosulistý, kráva b. =: bosula.

bóšat, spáti v dtské ei (Jevíko).

bot m. = bota.

boteky, pl. m., straka (bot).

botka u pluhu, v. pluh 23.

Bouovec, les toho jména (Te-
bísko).

boumat, nohama klátiti, sedíc na

povýšeném míst (záp. Mor.).

bourá, barevná píze (Žár).

bozat, líbati; ale jen opovržliv:

Bozaj mne!
bozkat, líbati, v nkterých kraji-

nách slov., v jiných obtúlat: Bozkat

sem ju na ob dv líka (Suš. 352).

Podaj synáka, nach mu bozkám
jeho líka (Suš. 132).

božátko moje, lituje se dít, když

se upálí, upadne a p. = nebožátko

(Vah.).

božec, bohyá, ž. bohya, rádce

a pomocník od kouzel a ár, jakož

i ve mnohých jiných potebách a

nesnázích života, lidový léka atd.

(Mor. lid 165).

božechra, složka citoslovná: dyž

sa bez toho fajiska božechra ne-

hne (Slav. L. X. 297).

božeka, naíkati: »Bože!«: Na-

plakala a božekaía, že s tak ne-

šasní (Slav. L. XIII. 372).

boží: b. dárek bez kvasnic =
hlupák, b. devec, artemisia abroto-

num (bot), b. hnv n. b. metla =
duha, b. milosti = smažené tsto

podoby židovských mack; smažívá

se v ostatky, b. muka =: kíž (Vyhl.

VI. XIX. 147); jinde zdný sloup

s obrázky n. soškami ve výklencích,

b. nohaviky, delphinium (bot.), b.

oko = ubka, kterou hospodyn do
pecna udlá (Mor. lid 130), b. póla=
tra ve Stelících na Br. Už je na

božiej vuoli = na pravd boží (Dob.).

Boží jsou též doby asové : od božího

rána, celý b. de, rok. Zajímavo jest,

že noci pívlastku toho se nepikládá

(Mor. lid 134). Jak je boží týden,

nemá masa v hub (= celý týden).

Jak je boží nedla, koní nevidí (celou

nedli). Je na poli do božího po-

leda (Vah.). Je dnes boží = opilý.

Už je boží = spí.

božíek, kdo boží, pro Boha prosí:

To je takový božiek, po každé by

ene prosil (laš.).

božif, pro Boha prositi: Žebrák

božil kusek chleba. Božit m, až to

na mn vybožil (Smýd).

boži sa. Boha se dokládati. Bo-

hem se zaklínati: Rozina sa mu na

to božila (Vlk 58). Divn sa božít,

že to neudlal. Božit sa na to ne-

budu.
Božnova, pl. n., na Božnovoch,

tra na Brodsku.

božoka se, bíti se v prsa (Místek),
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božstvo : pro bostfa ::= pro Bh

!

= probostfe, probostfinke, probost-

finka, to je pkný! (Mal. XXIV. 145).

brabák, chrobák (v. t),

brabinec, -nca, trus vrabí.

brabinka, drobná tešn, ptá-
nice (Perov).

brabisko, mraveništ (záp. Mor.).

brabrc, -a, vrabec (Zl.).

brabrenka, hruška toho jména,

brabrec, -bca, vrabec (Btcha).

brabTenec, -nca, mravenec (Btcha).

brabouk, brablouk, brouk (záp.

Mor.).

brada. Pozadková koudel proe-
sána byla runími ochHkami do
brad (gracekj a spedena na plátno

koudelné. Zbylý pak špunek speden
na hrubých kolovratech na žoky
(arch. I. 168).

bradaviní koení, euphorbia.> Mlé-

ko* se kape na bradavice (Maš.).

bradavky, pl. f., houba clavaria.

bradavník = ambrožka (v. t.).

Bradiny, tra (Blansko).

brach má v sing. pívlastek rodu
žensk. i o mužských osobách : Pišel
mlynáský a prosil nocleha. Mlyná
pravil: >Milá brachu, nemohu ti

noclehu dá« (Kda II. 258). V pl.

»milí braši*. Na Tišnovsku má brach

ženský tvar bracha: Milý brachy.

brak, brak, 1. druh: Máme zem-

áky trojího braku (Zl.). Ptáci všeli-

jakého braku (Vlk 8). Tam hoely
svíky : malé, hrubé, prostední, tro-

jího braku (Kda II. 98). Stréc Cha-
lánek bele eše z teho staryho po-

ctivyho braku (Dial. II. 55). 2. nco
vybrakovaného, Ausschuss.

brak, lesní strom pirus.

bakya, n, ovoce, jež roste na
braku. Na Zábežsku rostou becinky
na beku.

brakovat, 1. dliti dle druh:
ovoce, peníze a p. (Vlk. 47), 2. vy-

bírati: Vlk nbrakuje (laš.), 3, chy
bti (jako v polštin) : Brakuje mi
teho (laš.)

brakvky, pl. f., vybrakované
ovoce (laš.).

brambor. Rodových jmen na Mo-
rav užívá se tchto: ze'ikáky, zem-

áky (val.), zemcata (Poenice, Mor-
kovíce), jabka, jabliška, jablóška

(han., hor.), zemsky^ -éch (Litovelsko),

brambory (Jemnicko, Budjovsko),
erteple (pom.), herteple (již. Mor.),

arteple (Kyjovsko), kobzoTe^ kobzale

(laš.), grumbíry, brumbíry (doL), bo-

báfe (Suchov hor.), kartofle (prus.

Slezsko), kantofíe (St. Hrozenkov),
krompole (Drahansko). — Brambory
se jedí na Novomstsku 1. na šupavo

(na loupaku), 2. kutané (rozdrobené

a omaštné).
bramor, mramor: Vím já jednu

hospodu z kamea bramoru (Suš.

177).

báat, int. slovesa binkat, che-
stiti: penzi, ostruhami, etzem a p.

(slov. val.): ert bouil na dvée a

etzem báal (Kda II. 187).

bana, -ím, siln meeti (o jeha-
tech); penesen o plái: Ja ne-

bani tak! (Slav. L. XII. 188).

Brandés, tra na Tebísku.
bant, zníti : Braní mi v uších.

Jak ulomil olovnou ratolest, zaba-
nlo, jak by zvonkem zazvonil (Kda
II. 154).

bránit, 1. hájiti, s gen.: Ach,
družky, milé drúženky, braíte mn
mojéj hlavnky (Suš. 442), 2. vláiti

pole branami : Ako sa ti brání } Po-

bránií som si na tych kravikách ^
povláil kravami (Dob.).

branka, 1. dvíka zahradní, letní

dvíka chlévová, z latk n. silných

prut leskových, 2. ást hrabice (v.

t. 7+ 8).

brantál', -a, Brettnagel (val.), slov.

peák.
brantovník, geum urb. (bot).

brány, 1. polní náadí na vláení
zoraného pole. (Viz obr. na str. 24).

brány, 2. peivo svatební z bílé

mouky : kolo a dva tstové pruty

na zdýl, dva na pi (Podl.).

braný = vraný : Pachole vyslužilo

braný k (Suš. 92).

braové (= bravové, vepové) maso,
bu sviže n. íudzene (uzené) '(luš.).

braštan, -a, Brechstange, železný

kl na dlání dr, do nichž se koly

zasazují (laš.).
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brat, -a =: bratr., hor. (Vok. sg.

brate, nom. pl. braé n. brati, akk.

a instr. pí. bratry, Df.) : Nesem mi-

lého brata (Suš. 20). Ide pro a
máti, idú sestra i brati (Suš. 779).

brat, beru : »Bere jak ví na rohy «,

kdo rád pijímá dary, úplatky. Ona
bere almužnu := dostává. Po, sy-

neku, dom, beru na vojnu =z od-

vádjí (Bart. III. 613). Dyž mj milý

na vojnu bráí. Vzál na vojnu =
zverboval. Najedli sme se dobré po-

lívky a masa, a hospodský bral

sFub = mají zdavky, nabrali sFubu ==

jsou sezdáni. Prase bere na sebe=
tuní.

brat se, ubírati se, jíti : Bereme
sa domu ^=^ jdeme pomalu. aro-
djník volal na chlapa, ale chlap se

nebral jí na horu (Kda I. 29). Srp,

plachetku vzala, na trávu se brala

(Suš. 444). No, mli byzme sa už
bra = jíti domu (val.). Nebrali sa

í = nemli se k odchodu. Nebere
sa k práci := nemá se. Bylo 12 hodin,

kuchaky se ješt k niemu ani ne-

7. Desky (Zlín), mee n. meíky (han.), prvlaky (záp. Mor). 2. Podbranky, paprsky

(dol.), svlaky (záp. Mor.), potem 3-6, v nich branné zuby (S).

Vláí se temi branami, jež jsou spojeny tpeíami (4), t. j. železnými oblouky (Jicko).

mírn =: ml mírné ceny (Vyhl. I.

105). Musíte si to nebrat' do havy
a hfed si to vyráža (smrt, škodu)

Vah. To byla krásná paní v kostele

!

I to hrab poád se na ni dívalo,

ani oí s ní nebral, jen na ni hledl
(Kda II. 192). K nebere, nevezme
z místa = nechytne. Kon vzaly

z místa a nepustiíy, ež byly s frúm
na kopci (Vah). Kame (mlýnský)

bere, koš podává (Suš. 537). Bere

chu na jídlo, zebrál chu na víno,

vzal chu na maso. Beru mne dí-
moty = díme se mi. Veselníci jeli

nabra sFubu = na zdavky, beru

braly = nemly, nechystaly (Kda I.

122). Chlapci, berte sa ! ^ chystejte

se jíti (Df.). Pohanka hned se pkn
brala a urostla veliká = rostla (Kda
II. 307). Na koa sedal, za palaš se

bral = chytal (Suš. 597). Kde by sa,

chlapeci, kde by sa nás bralo, dyž
nás dycky voá pod hranické právo
(na odvod). Na starost sa už ty bídy
zberú všecky. Už zme si povdli,
že sa zebereme v tyto nové vína.

Nové vína idú, my sa nebereme,
heiraten (Bart. III.. 412).

brateizna n. bratrovízna, ddictví
po bratru (Kt. dle urbae pol.-ostrav.).
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bratr, Vok. brate znamená také

tolik co » kamaráde* s kterýmžto

slovem se asto spojuje > kamaráde
brate!* V pl. v tomto význame je

tvar » bratrové!* kdežto brati! zna-

mená fratres

bratrán, -te n., druhý bratranec,

vlasník (v. t.)-

brav, brávek, vyezaný kanec.

bravenírka, mraveništ (laš.).

bravená (bravyno), mravenec
(Lor.).

Braveniná, -é, tra v Leznici.

brávník, pták turdus viscivorus

(Krumlovsko).

brávské, braové maso = vepové
(laš.).

brázda. Je li pole na svahu polo-

ženo, vede se pes n brázda šourem,

aby voda mírnjším spádem od-

tékala. Této brázd íkají: zvodon
(f. slov.), srážka (Kyjovsko), svrnica
(Píborsko), schudnica (Brušperk),

svud, svudnica (Ostravsko).

brázdit. Pole zaseté se brázdí =
obhání brázdou (laš.).

brbta, -ly, bubta, kdo rád brble,

reptá.

brbtat, -bFu, -btám, reptati: Naši

brblajó, mn t chtt nedajó (Suš.

398). Vaši staí brblú (Suš. 700).

brbto, -a, brebta.

brboTec, -Tca :^ hrbolec, masitý

výrostek na tle (val.).

brbontat, -cun=brblat: Nebrbonci!

bra, -e, m., broun: Ja, ve na

tebe sem ekaía, starý bro ! (Slav.

L. X. 464).

braf, -ím, nkomu o nco, bru-

iv domlouvati : Poád' n o to brí
(val.). Staena nedy aj staíkovi

brata (Slav. L. XIL 132). Tatik

sa ím o to dos nabráí (Slav. L.
X. 37).

Brd, pl. Brda, trati v rzných
koninách Moravy.

brdavý = šuvirý, kivý (laš.) : Mám
veteno z/r/^/:= dobe, rovno se jím

vrtí, opak je veteno brdavé

brdce, -a, n. = brdeko 1. u vozu,

ást váh v. vz II. 26a), 2. u stavu

tkalcovského (v. t. I. i).

brdekovitý: K ml brdeko-
vité, kravské nohy = chodil koleny

k sob (arch. III. 190).

brdice, pl. f., též brzlice, planší

masné mezi stevy (Vah.).

brdo u stavu tkalcovského (v. t.

I. P)-

brdúc, slovce znaící pád s vrchu

dol: Leét po schodách a brdúc

dol (Zl.). Jeí a dímaí, vz najednúc

brdúc do doía (Vah), Ledva vešla

venka, brdunc sebó (Maš.J.

brebetka, brebutuška, veš (žert.)

val.

brebentit, brebencovat, breptati,

mluviti eí cizí, nesrozumitelnou.

brebeška, mravenec (záp. Mor.).

bed = ved, 1. nežit, 2. psotník,

padoucnice: Vyvrh sa n bed za

krkem. Chlapca zaáí bed =^ popadl

psotník. Byl jak ve bed = roz-

vzteklený (Slav. L. X 370).

bedovitý, padoucnicí stížený:

Ve on je bedovitý!

beh, kopec, svah, strá: Nemoht
vyjet do beha. Bžel dol behem.

Je tam do beha. Chalupa stojí

v behu.
Behy, pl. m., jméno trati a pastvin

na stráních.

bem slez., bím mor. =: modín.
bemeno, 1. Nše: trávy, sena

a p. (val.). 2. Narodili se v jednom
bemen = jsou blíženci (laš.).

ben, benec, ryba, má pi pysku

na ob strany rožky, které do sebe

vtáhne a zas vypustí; ty rožky jsou

mkké (Vyhl. VI. XIX. 736), cobitis

barbatus.

benek, ryba gobius fluviatilis.

besat, erstv mluviti (záp. Mor.)

besat se, nuzn žíti, sich fretten.

Vybesal se z nemoci, dluh, vy-

kesal (Jevíko).

bréskat mléko, uliti ho tak, že

se hospodyni na nic nehodí, pantschen

(záp. Mor.).

béskat, vískati (vých. Mor.).

best, lesní strom ulmus cam-

pestris,

bésf, bísti: Když ty vrabce

(v rybníce na ki) zastelíš, já ti

pro n pobedu (Kda II. 200).
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Bestka, coll. pl. (sing. bestek),

tra v Blatnici; *rstávalo tam be-
stové devo*.
bešák, vešoun; též píjmení =

Beák.
beštran, betan (hor.).

betenice, bítevnice, bžetrnice:=

slepýš.

bezák, houba pod bezami ro-

stoucí, boletus scaber (val.).

bezí, -í n., bezový háj.

bezí, bezavá kráva, s bílým

hbetem a bichem, ostatek ervená
nebo erná.

bezica, -ce, mladá bíza,

bezií, bezí, bezová chras.

bezina ::= bezí: Pod dubinu be-
zina (Suš. 201).

beziní, ves (prostou, etym.). Zl.

bezistý= bezí: Byla érná^ taká

bezistá teUka (val.).

brezník, bezový lesík (Dob.).

brezo, brezavý, vl téže barvy

jak bezí kráva (v. t.). Co se týe
skloování v. barno (Df.).

bezo, -a, vl =: brezo.

bezovák, prut bezový.
bezovec, -vca = bezovák.
bezovica, -ce, bezová voda, te-

koucí z navrtané bízy s jara.

bezovka = bezovica (val.).

bezuTa, -fe (slov. val.), brezaja,

-je (hor.) =: bezí kráva (v. t.).

bezúTka, 1. bezová voda, 2. bar-

vivo vajec velikononích (Vah.).

brežd, 1. svítati: Jak raníko
zabreždjévá, škovránek už zpjévá,

2. beeti: Tele breždí (hor.).

brhet, -hía, pták sitta europaea

(Zl.).

brchat, buditi: Brcháí sem ho
o 4 hodinách, ale nechtlo se mu
stávat (Zl.).

brchat sa, 1. probírati se ze spán-

ku, vstávati z postele: Už sa brchá.

Brchá sa s peci, 2. z njaké nemoci,

škody, pohromy znenáhla se zotavo-

vati: Vybrcháí sa z toho. Sotva zme
sa po tom ohni trochu zbrchali, pi-

šly krúpy (vých. Mor.).

brcholi sa, dem. slovesa brchat

sa: Tak zme sa už brcholili = sbírali,

chystali odejíti (vých. Mor.).

bidavý : b. máslo, mkkavé, ídké
(laš.).

bidif se, 1. oškliviti se: Aj židi,

židi, jak se mi bidi (Vyhl. VI. XIX.
644) laš., 2. strachy se blázniti : Dyž
uvidí pabóka, zbidil by se (záp. Mor.).

bidla, bidlice.

bidlina, bidhnatá pda (laš).

bidký, 1. b. maso, tlusté, prorostlé,

zvlášt u bagoun ; b. sádlo, mastné
(ne jalové, lykovité) Zl,, 2. ohyzdný,
ošklivý (laš.)

;
pol. adv. brzydko.

bita ^ šleda, šlechta, tenká deska
kamenná (val.) : Ve studni na dn
byla veliká bila (Kda I. 292). Skfep
být biíami pikrytý (Vlk 6). Ne-
stavaj bií! := nenadsazuj.

bitká, bidlice, opuka; bilkovitá

zem (laš.).

binet, pronikav zvueti: Mo-
zeka mn hrála, binela (Bart. 105).

Sklo otesené biní.
binit, zvun udeiti: Biníí ho

po hub.
bink, 1. -u: Nemá binku (branku)

= není svj. 2. Odpíná zástru, a

cosi bink — dukát (Slav. L. X.

374) = binklo. Z nieho nic tabula

v okn bink (rozbila se). Ková vzal

kladivo a bink, bink, bink tikrát

erta za ucho (Kda II. 53).

binkat, 1. na housle, binkat si

penzi, 2. bíti po tvái. Vybinkáí
mu po hub. Tak a binknu ! Dostál

binkanec.

bítelnica, -ce, slepýš (v. t.).

brk: >Je jak z brku vyražený*

(divoký). Z brku dlají se pukae
(bouchaky), z nich se stílí bram-
bory (Slav. L. X. 300).

brka, -a, m., dtská hraka ; vy-

robí se záezem v brku. Jazýek
takto vzniklý vyluzuje pi foukání

zvuk (Slav. L. XII. 132).

brkaka = hrkávka (v. t.).

brkaf, brga, grca, guca, íhati,

štikati: Brká sa mi (val.). Brkat na
koho, sápati se (laš.).

bka, bu, 1. létati s šumotem
kídel, neumle, poplašn. Zvi. o mla-

dých ptácích aneb o ptácích zave-
ných v kleci : Ptáci bú (Slav. CL.
XI. 46). 2. Žduchati: Nebkaj i (hor).
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brko r= brk (val. hor.).

bta, bta! volají honci na korop-

tve (Zl.).

brlina, ty, tenké devo: Máme
kupené provázky v obecním ; ale to

néni žádné devo, enom takové brliny

(Vych.).

brto = berla (laš.): Já jich budu
uzdravova, chromým bría odhazovat'

(Suš. 42).

Brloh, tra (Blansko).

brtoch, brlochy, habríochy, staré

šaty, háby (val.).

bríomtat, -cu, nejasn mluviti

(vých. Mor.).

brtý = vrlý, rychlý, hbitý: On se

nepotrhá, on není brlý do práce.

brmbat = bumbat, píti v dtské
ei.

brmtál v. ková.
brák v. chroust. Bráky tra na

Sokolnicku.

brata, brepta, Brummbár.
brastt, plesnivti: Hlava mu

brnastí (val.).

bravý: Naša kotnka bríavá

chytila ptáka strnada (má erné a

ervené chlupy promíchané, val.).

2. Kdo v ei okolkuje.

brat: Muchy bajú, poletují

s šumotem (Slav. L. X. 30). i
velenka bá, i ma milý volá (Suš.

339).

brnt, 1. bzeti: vela brní, 2. mlu-

viti, reptati: Nebr poá! Brní jako

chroust na niti = mluví bez ustání

(Žár). Nemožu íst, dyž všeci brníte

(Jicko).

brneko : Sluneko, brneko, vysvi
nám (ND. 47).

Brnnka, na Brnnce (tra v Roz-

stání),

Brnnky, na Brnnkách, tra
v eji, na Novomstsku i j.

brno : Sukna ti trí jak brno,

máš to naškrobené jak brno.

bro, vl bravý, barvy pipálené

(gen. brn, akk. bru, vok. bro,
instr. brú. Plur. brn, br atd.). Df.

brnoša, -še = brnuša =^ vrnoša,

1. kráva barvy pipálené. 2. breb-

tavá žena = staré brno.

brodit kon =: plaviti: Jede tu

mj milý obrodit koníky (Suš. 102).

Zimná je vodika, mám-li pes u
brodi.? Nbro se Janíku pes
zimnu vodiku (Suš. 388). Smích
mu tak v ooch brodil (Vlk 31).

broh, laš. bruh, brohu, stoh u sto-

doly: Odešla sem stohy brohy
(ND. 54).

broji, dovádti : Dcka brojú

celý d. Synci brojili (dovádli,

byli rozpustilí).

brojení, dovádní: Nebra tomu
synku v brojení := v dovádní (MLid
210).

brok, coU.: A v tom honní Jura

Bobáek na Juru Šišku brokem
stelil, který ješt ti broky v sob
má (arch. I. 143)

bon kat =: binkat: Homí jož na
hosle troško bonkat (Maš.).

brouchat se, broditi se vodou,

rosnou travou ; zabróhané = zarou-

saný (záp. Mor.).

brouk slov chrobák, škrobák,

babók (han.), brabák n. vrabák (Li-

tovel) ; hromadn chroba (fem.). —
Nechce se mn broku = není mi
do smíchu. Ten má dnes broku n.

bróke (rozmar). Olom.
broskya, - f. = strom brosk-

vový: Stojí v poli broskya, pod
broskyú dvina (Suš. 202).

brozd i brozg, -u m. zárodek

pupence na stromech. S jara se ola-

mují dubové vtviky s brozgem
hovzímu dobytku (val., hor).

broží, žebroniti: Vybrožil na nm
chleba (laš.).

brstevnica, -ce : De ideš, Rozušo,

volala Mana na brstevnicu Cvajkovu,

co spolu vychodily školu (Slav. L.
X. 38). Hanu pustili s brstevnicama

(kamarádkami). Slav. L. XI. 324.

brstva ^ vrstva: Už teho hodn
z tej brstvy ubylo.

bršený med =^ plásty medem na-

plnné, vrchem zalité voskem (Zl.).

bršlica, -ce = vršlica, heracleum

(bot).

bršol', aegopodium podagraria

(bot.).
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brf, oddlení v úle; jednak má
jednu br, troják má ti brti (laš.).

bruný ::= bujný (záp. Mor.).

bud, -u, špína: Na dn (v láhvi)

je už edem bud. Má na sob budu!
(laš.)

buák, špinavec (laš.).

brda, - f., místo, kde se do-

bytek brodí (Olom.)

buchál', -a =^ bichá.
brucho = bicho: Ma nad tým

brucho nebolí (hor.).

brumla, Brummeisen, drnkaka.
To je brumla chlap (Maš.).

bruncel', -cla = brunclík, malý
chlapík (Opav.).

brunclek, valašská vesta.

brundivál, v. ková.
bunt: chrust buní (zvuk, jejž

psobí let). Buní mi v uších. Co
poád' buníš? = breptáš (Jevíko).

bruný = vraný: Po emže's m
poznala? Po kuniku po brunym
(laš.), Suš. 775.

brusací kame = na broušení

(vých. Mor.).

brusiny, pl. f., , co se s brusu

ubrousí, ustálé v korýtku pod brusem
(záp. Mor.).

brusinka kde na Morav roste,

má vtšinou totéž jméno; ve Slezsku

bruslenka; na Drahanské vysoin
slov kameníek. Kde neroste, tam
íkají brusinky erným borvkám.

brúsit: Brúsií po ddin (toulal

se). Zabrúsiík nám. Brousila po tráv
(dok. 9.). Brúsi po nkom hubu =.

jezditi (Jicko).

brusTek, -a, kordula mužská i žen-

ská (Vyhl. VI. XVIII. 1044).

Brusná, tra (Blansko)

brusák, lívanec pes celý plech

se švestkami na vrchu nakladenými
(laš.).

brustrák, vesta (Jicko).

bruškvorec, -rca, acorus calamus
(bot.).

brveno = drveno, poleno (val.).

bryga, žer: Vzat na nho brygu

(Jicko).

bryja, -je, 1. lízaka z rozvaených
švestek (val., laš.), 2. ovocná kaše

:

»svží« ovoce (jabka a hrušky) se

pokrájí a uvaí ; do toho se vleje

mouka rozklechtaná v mléce (laš.).

Ve Slezsku dlají bryju z chebzinek
= han. hular.

bryta = bíía, ploský kámen.
brýle, pl. fem. u pluhu v. pluh 6.

bryena, kráva brylistá, má okolo

oí lysky jako brýle (vých. Mor.).

bryndáek, šatka uvázaná ne-

mluvnti okolo krku a na prsa splý-

vající, aby se »nepobryndalo«.

brynza, -ze, oví sýr (val).

brynzoch, kdo brynzu dlá na
salaši ; zvlášt valášci v betlém pa-

pírovém, kteí nesu brynzu Ježíškovi

(val.).

brýzgat, -zdám i -ždžu, n. brúzgat

sa v em, babrati, špiniti se v em,
2. tlachati: Ten brýždže! (val.).

bryzuTa, -le, f. brazilské devo
barvivé na barvení vajec pomlázko-
vých (Slav. L. X. 36). Na Zlínsku

fryžufa.

brz, brze i=: brzo : Zpomenu si na
jiného brze (Suš. 320).

brzelka = bryzula (v. t.).

brzgtý, nabrzglé, navrzgíé mléko,

jež zaíná kyseleti (Zl.).

brzo, skoro, fast: Tedová rhéí brzo

každý sedlák voly (skoro = asn!).
brzúneko, velmi brzo.

Brzyca, -ce, píjmení.

bržatka, erstvá, teplá žinice
(val.).

bubák, hrozivé mrano vystupující

(Loštice).

búbeCa, -re = bubák: Chodí jak

búbela (dok. 87).

bubínky (bobinke), dubnky(Br.).
bublanina: potlukou se vaené

brambory, do nich se pidá škvark,
zasype trochou mouky a zadlá mlé-

kem n. vodou (záp. Mor.).

bublina, silene inílata (bot).

bucka, bucinka, pusa (záp. Mor.).

budík, dít buclatých tváí.

bcf, bodu : Kráva bode. Ma
to bodlo (Vah.).

buák, 1. špalek bukový (Vlk 46).

2. ==: bukovák, hib rostoucí pod
bukem.
buek : A ve oni Švageé za-

hFédajú všeci jak zpoza bucka =
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jako loupežníci (Vlk 93). Už je na
buku 1= už má vyhráno (vých. Mor.).

buí, se buková.

bua, nesklonný pechodník pro

všechny rody a ob ísla (val. bu-

aci, han. buda) pipojuje pravideln
pístavek píslovený k podmtu

:

Já sem sa bua maiým nadlái!
Bua pudmistrem hleéí poádku
v obci. Bua chlapcem slýcháváí

sem. »Bua tebú nedíát bych toho.

Bua varna nechal bych ho« (zna-

mená tolik co german. na tvém, na
vašem míst). Nadlal sem sa jak

živ hn bua malým (Slav.L XII.

131)

budné, ého, ráno chodili muzi-

ganti po budném (Vlk 82) = bu-

díkem.
budínka 1. jablko veliké, sladké.

2. hrozen bílý, má drobná zrnka.

budižkniemu : To je chlapík

budižkniemu =^ na nic hodný.
budníek, pták ficedula (Zl.).

budník, holubník: Holubi mli
budníky pod okapem (VI. XVIII.
416.).

budovat, 1. stavti: Vdova dm
buduje (Suš. 140) ; budovat sa, sta-

vti sinovou chalupu; 2. jednati si:

Nabudovál si nových šat, náiá
a p. (vých. Mor.).

budra, glechoma hederacea (bot.).

budúc, to už je na budúc, na léta

(vých. Mor.).

budúcí, trvanlivý: ta ze, cesta

a p. je budúcí (Vych.).

budunek, budova (val., laš.).

Bh: Tady je pití a jeziva do
Boha = hojnost (Vlk 72). To je

z Boha lovk =: velni dobrý. A ten

tetí ten byl z Boha, vezme dít
(pohozené) do koára (Suš 156).

Pamti hodno je starobylé rení »na

ty bohy* na ty zbohy, na spány-

bohy = na štstí. Mli zme krávu

nemocnu, ale na ty bohy pišel Hoza
a pomohl jí- Zatrúsíl sem v sen,
afe na ty bohy sem tu jiskru udusil

za vasu. Eše na ty bohy že keísi

súkeníci ho našli (Vlk 39). Už sem
myslel, že nepinde, a na ty bohy
vidím, jak bží (Mal. XXIV. 140).

buchá, gen. pl. búch = blecha
(hor.)

buchanec, rána rukou do zad.

buchár, nechutná buchta.

buchat sa, bíti se v prsa: V ko-
stele pokleknu a búchajú se tikrát
(Slov. obr. I. 281).

buchetka = buchtika.
buchnout do vody, spadnouti.

buchotat, -cu, siln tlouci: To
moje srdenko tak ve mn buchoce
(Suš. 228).

buchty vaené =^ v hrnci dušené,

mlékem napuštné (han).

buchta, -a, kdo neumí než buchty
pojídat: Viléši vojáci to só proti

nám bochtai (Vyhl. I. 7).

buchtikový v. kožuch.

Buchtiny, tra v Boršicích.

buch, buchy na dvee, matiko
voteve (Suš. 153).

buchýc ho do zad (Slav. L.
X. 36).

buják, býk (LN. II. 139). Dyž šla

krávy dojit, sedla pod bujáka (Suš.

679).

bujana, kráva, silná, s lalokem
pod krkem.
búja si, bujným býti: Vypostá-

vaní chlapi bújali si (val.). Ta tráva

bujá =: bujn roste. Ten ohe ne-

bujá =: slabo hoí (val.). Mam enem
páru kobzoli, z tych nemožu bujat

(laš.). Och dobe ti, dobe, nejmladší

sestiko, u matiky buja (Vyhl.

VI. XVIII. 837). Ono po takovém
mladíkovi také nic není, který si

z mládí nezabújá =: nezahýí (Slav.L X. 297). Antoš si bújál v ho-

spod (Slav. L. XI. 379).

bujavica, -ce, bujica, bujnica =
jahoda truskavec v. t.

buk, ovad, steek : Najedl se jak

buk (Vah.). Polsky : miód a wino
jak b^k pilem ÍErben, Sto poh. str

202).

buka, -a, pták ardea stellaris,

bukance, -c: z buchtovýho tsta
nakrájíme takový kúsky a upeem.
Upeený horký se potahajú, máslem
omastijú, makem a cukrem posyp
(dok. 111).

Bukovec, tra na Jihlavsku.
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bukovina, bukový háj (val.). 2.

vtví bukové.

bukový hlas, tlustý, basový (val.).

bukva, bukvice, coll. Živ se tedy

bukvu, žaludem (Suš. 367.).

bukvíca, -ce, betonica off. (bot).

br, boFu, bolení, bolest: Mám
veliký br v hlav. Do prši bJ
dostat (laš., hor.).

buta, kotou dýmu, hromada
(Lor.). Zebraío se jich buía (laš.).

buíáek, hlinná miska, kastroulek

(Jevíko).

buáka, hruška toho jména (Zl.).

buTa, bourati: Rozbufaí chalupu.

Pec se nám obulii (laš.).

buTavý, tlustý, plný, nadutý (val.).

bulík, býek (záp. Mor.).

bumba, nápoj (v dtské ei).
bumbat, píti (v dtské ei). Až

se já víneka nabumbám, potom
vám na dudy zadudám (Suš. 152).

bumbaska, sukn z »bombasu«,
vlnné látky (laš.).

bumbela, plachta na žerdi uvázaná,

v níž se kolíbají dti (Lor.). Srov.

bambula, kolemba.
bumbílek, drobný, kulatý knoflík

kovový (Maš.).

bumblík, bobule, plod bramboru
(Lor.).

bumtotat, -cu: Kdo neustále

o jednom mluví, ten poád o tom
bumtoce (laš.).

bumbyrok, tulák: Ty bumbyroku
kaj si zas chodií? (Lor.)

bumtavý, nemluvný: Vona je ta-

ková bómtavá (Loštice),

bucnút, lehnouti (v dtské ei).
Bucni si

!

buny, fazole, z nm. (Jicko).

bunata, -ty, m., uhal.
bundáš, -a, jméno psa huatého.
bunk, ovád v. t.

buká, -a, pták ardea stellaris.

Burá, píjmení.
burák, víno ovocné z hrušek a

jablek.

burda, hmotný lovk, kikloun.

burdak=:l. býk (v. t). 2. runí
stroj na vtí obilí (v. stodola). 3. etz,
kterým se ídí povoz, když se vozí

klády. 4. starší sukn hrubá (Opav.).

burek, vyezaný kanec. To je

burek ! lovk tlustý, vykrmený (laš.).

búení, bouka: asné (s jara)

bouení — pozdní hlad (bude úroda)
Václ.

burgya, -n, epa cukrovka.

búit na dvee, mocn tlouci: Smr
bui na dvee (Suš. 11.). Kdo tu

bui na mne.? (dobývá se). Suš. 159.

Ulom haíuzeku, pobu po hrobeku
(Suš. 159). Svatý Jui koe bui=:
budí (Suš. 768). Vtr se búí =
zdvihá (Zl.).

burka, ovce sivastá do erná (val.).

burka, bouiti, zvi, ze sna (han.).

burkovaná silnica, dláždná (Slez-

sko)
;
pol. brukowa.

burmistr, pudmistr, pulmistr, Biir-

germeister.

burnus, zimní kabát.

buoch, Brummbár (laš.).

buro, -a, býk (val.). Je vypasený
ako buro z panského dvora (Dob.).

buroš, -a, vl podpálený.

burý, hndý do sivá (z nebarvené
vlny); burá vlna bílá, promíchaná
chlupy do erná ryzavými (val.).

burýš, -a, burý kabát (val.).

buvat, spáti (Suš. 511).

bvíjaký = kdovíjaký v. t.

byák, chlév na obecního býka
(Vyhl. I. 90).

býek, fazole = kravika v. t.

bydto, 1. živobytí: Huba nepote-
buje mydta, dyž užívá dobrého bydta
(Vek.). »To je moje bydto, co je na
mn vidno,* pravil žebrák (Vek.).

2. Necha svinu na bydto =^ na ple-

meno (laš.). 3. dobytek: Natrefil tam
pastya, co erné bydto pase (Suš.

92.). 4. drbež (Vyhl. VI. XIX. 41).

bydtova = bytovati: Dy už ty

na vnost u pekle bydtuješ ! (Suš.

32.)

bydra =: vydra, bedí epice (Br.).

bygan, hlupák, nemotora (porn.).

bych — by: 1. Kondicionály »jedí

bych, pít bych, spát bych* a p. zna-

menají tolik co : chce mi se jísti,

píti, spáti ; onch vazeb však se užívá

pravideln. Dti na p. jinak nepo-

vdí než: Mamnko, já bych jedt,

já bych spata atd. Pita bych, jedla
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bych (Suš 214). Synáku mj miíý,

já bych už snídaía (Suš. 34). 2. Kon-
dicionál vyjaduje pání'. Bych se

byía utopila, dy mne ma macika
myta (Suš. 468). 3. uvozuje poájnínku:

Bys byia dobra ženka, poslechla bys
maíženka (Suš. 788). 4. Pro t tvá

htavnka bolí.? A jak by rha nebo-
fela ! (wie solíte er mir nicht weh-
tun!) (Suš. 112).

býk, 1. vedle oby. býk íká se

též buják (hor.), buro (val.), burdak
(laš.), helan (u Silperka). 2. runí
stroj na istní obilím fukar. 3. byk
tahnu, etzem pitáhnouti (Opav.).

4. Na Jemnicku chodí chlapci po
koled s býkem. Býkem tím je hrnec
nebo devný mýtník, na jehož otvoru

napjata jest kže jako na bubne.

Uprosted kže jest dírka, v níž

upevnn pramen žíní. Jeden chlapec

drží býka, druhý smýká mokrými
prsty po žíních, které zvláštním

zvukem vrzají. Tetí chlapec nese

nádobku s vodou, v níž si onen
prsty namáí (ND. 244).

býkova, -n, Prv mívávale rech-

tái chlíve na obecního beka, a do
tch chlivu zavírale e provinilce.

Chlív ten se menoval békova (Vyhl.

II. 31).

byl', -i f., lodyha: na vysokej byli

(hor.).

bylý : je to blý nebelý, ani slané

ani mastné (Maš.).

bym = bych (laš.). Co bym ja ti

slubovaía.

bystrura, -e, jméno krávy dle

bystrosti.

bystrý: Vim ja zámek malovaný,
bystru vodu obehnaný (Suš. 179).

Podaj mi, dzieveko, bystréj vody
trošku (Cern. 33) ^ erstvé.

byt, býti s gen. Mého veselí je

enem dnes (Suš. 461). Povz ty mn,
milý svatý Jane, kdy tvojeho naro-

zení bude ; bude mi to sted milého
léta (Suš. 6.). Ach provode, provode,
skoroli tebe bude } (Suš. 769). S gen.

qual. : Já sem srdca mkkého (Suš.

107). Bylo srdenka vrného (Suš. 84).

Jedna byla Dorota pobožného života

(Suš, 107). A sem já ti Anika,

chudobného tatíka (Suš. 107). —
Bylo nás troch (= byli jsme ti).

Bylo dvoch sester (val.). 5 dat. Byla
mi máti bohatá = mla jsem (Suš.

157). Do tym koom pán.? (Bart. III.

64). Te penize só mn? Kemu só

te šate (Mal. XXIV. 66). Je nám
dost' bída = máme dost bídy (han.).

Ten lán ml byt mn (Br.). Temoto
panákovi béla sem na primiciách.

Bel sem mo na svajb, na poheb
(han.). Si ty om (=:jemu) strécem?
(Zábeh). Komu to bude.? (nikoH

»pro koho*). To je tatíkovi, ma-
mnce. Dyž mu sedm let bylo

(Suš. 153). Bylo mu Martinek

(= jméno) (Suš. 224). Dajte mu
teba Martin tajak mn je = jak já

se jmenuji (Vlk 13). Té jedné je

Maruša, té druhé je Katruša (Suš.

623). Jedné bylo Mariánka, druhé
Juliánka (Suš. 267). Bylt jeden
lovk, byío mu jakkolvk = jme-
noval se jakkoliv (Suš. 10). Jak je

pacholkovi ? =: vede se nemocnému
(Suš. 165). »Jak je vám?« bu, jak

se máte? nebo jak se jmenujete?
Co ti, milá, co ti je? (Suš. 201).

Co je ti prstu? ^=. co sis udlal prstu,

jak jsi jej poranil? Noze mu nic

néni, hlav nic nemá (neublížil si

spadnuv odnkud, udeiv se a p.).

—

6^ akk. Co je vas po tem? (hor.).

Ma po tem ništ, vas po tem ništ

(hor.). — <S instr. Byía dom zlým
píkladem. To je místem, pdu,
semenem (že jest obilí dobré nebo
špatné). To je sklepem, že má to

mliko takovó chu. To je barvo,

oráním atd. (Mal. XXIV. 69). —
Byt s pády pedložkovými: To je do
polská = zní po polsku (laš.). Vil
odvedu každého, co je trochu k emu.
Vzal si všecko, co bylo k emu.
Na je ti to, dít se na cizí hdi a

nic z toho nemt! Vidíte, na vám
to bylo! (když nkoho potkala za-

vinná nehoda). Debe bélo na stré-

kov, jak živ nic nedostanu != kdyby
záviselo jen na nm (Mal. XXIII. 222).

Aji je to na šestú (dok. 155). Až
budu s panem rechtorem, já to na
vás požaluju = až se sejdu (Slav.
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L. X. 33). Jsem vám za to, že to

kon utáhnou (stojím, ruím) (Kda
II. 123). Ta je to, co bola za Kuku-
jákom = co byla Kukujákovou
žejiou (Dob.). 5 infinitiveTU : Je

vám byt tu nebo tam. U nás je

byt ten febo ten pudmistrem (= nám
na tom nesejde, je-li ten i onen).

Je to kopat vil Febo pozdj (r= pilno

s tím sice není, ale udlati se to

musí, tedy radji díve si to od-

bume). Byío by tam it. Byío vám
tam nechodit. To svtío byío by
zhasit. Toho psa byío by uvázat.

Myslíte, že chodíte pomaly, ale je

vám co stait. — Nkdy bývá také

vazba osobná s nkterým rozdílem

:

Vazbou bezpodmtnou klade se d-
raz na pedmt: Eše je okna umývat
(ostatní je umyto), okna sú umývat
(ješt nejsou umyta). Tedy bylo

chodit, dyž sem byla pannu (Suš,

290). Ty máš tupý zuby, bylo by ti jich

nabrúsit (dok. 263). Byío tob, Andu-
linko nespa, mohla tob jatelinka

zusta := kdybys byla nespala (Bart.

III. 528). Cí je to zahrádka níže

brány dolní, byío by mn byío po-

cházat sa po ní (Bart. II. 80). Dyž
byío nosu zadvihnú, to moséí Mach
jí pomoct' (Vlk 21). Stromy sú enom
kvést = co nevidt pokvetou. Som
já stromy lámac =^ jsem já na to,

abych stromy lámal.? (Dob.). U Fry-

šavy tam je eše šechno stát zelený

= tam stojí (záp. Mor.). — Ule,
bedrunko, ule, jak bude, chcu vdt
(Vyhl. VI. XIX. 738; = jaký bude
as. — Pfi infinitive vidét, slyšet,

znát, cítit a /., sloveso jest se zpra-

vidla vypOMŠtívá: Vidt, že tomu
rozumíš. Eše je Bh ví kde, a už

ho slyšet. Cítit tu kadidlo. Už ani

neznat, že pršelo. / sice bývá astá
výpustka slovesa býti: Zaplatit mi
mosí, dyby jak (bylo). Tomu chlapu

se pomstím dyby jak. Tvoja miíá

už umeía, vera týden poheb mía
(Bart. II. 44). Vera týden co pre
odjel (Bart. II. 9). — Jura býí hned'

svolící = svolil (Vlk. 90). Kedz zme
eše bývali boli v roboce = plus-

quamp. (Dob ). — Boí mi požal pt

rýnských (Dob.).— Zvratný, neosobní

tvar slovesa býti o význame trpném:

Dež se je ceíé den v hospod, ba
se moc utrati. FeF se moc nadíajó
Tedi, protože ráno se de skoro, a

veir se tuze díóho je v poli (Mal.

XXIV. 262). — Na kopanicích za

Uh. Brodem o minulosti kladn se

odpovídá slovesem som^ záporn pí-
eštím: Uil jsi se? Som, nuií.

byt, -u, doba, as: Za starých byt.
Un bytem jezdí (stále). Jicko. Sedí

tu bytem a nehne se dál. Bytem tam
byl (stále). Dy on bytem v hospod
sedí (Vlk 92).

byteTný, pevný, trvalý: stavení

bytelné (Zl.). Usadíí sa tam byteln
(stále). Ti staí sú tam bytelní (dok.

163).

bytnos: bubeník, hlásný a obecní

posel v jedné bytnosti (osob) (dok.

207). Má u nich bytnos až do smrti

=. bývání. Má tam bytnos r= právo

bydleti (Vych.), Klna v jednej byt-

nosti se stavením = pod jednou
stechou v souvislosti (dok. 119).

byto : Obyejná otázka námluvích
bývala, zda-li by rodie neposlali

dcery na službu : na male mýto, na

díuhe byto = dlouhý pobyt (Vyhl.

VI. XVIII. 42).

bytovat= bydleti: V ohni vném
bytuješ (Suš 20).

bytunk, bývání, byt (val., laš.).

bývat, 1. s nkým = scházeti se:

Bývá s ním asto (vých. Mor.). 2.

bydleti: Kde býváte .í*

byvovaf, byvuju, bývati (laš.) : Tu
to nbyvuje == nebývá

bzzz! ebzzz! hybzzz! pokik, jímž

kravai dráždí krávy do steku
(ND. 23).

bzdury, vzdory: na bzdury dla
(laš.).

bzdurak, lovk vzdorovitý (laš.).

Bzenec, tra v Holešín u Blanska.

bzí, sambucus nigra (bot.), coll.

bzikat: Kráva bziká, nadzdvihuje

ocas a utíká (Maš.).

bzinka, nedozrálá tešn(záp. Mor.).

bzikota, druh tance (Suš. 602).

bzumec mi dal =: nic (vl. bzdinu).

bzunt, komár, moucha bzuní.
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bžigale, pl. m. =: hmyz v. t. bžunkat: Honza ani nebžonkl zz

bžodnout: bžodla jé vela ^ nemukl (han.),

bodla (Maš.). Nejvíce jej do oí bžúa si, naparovati se: Anuša
bžodal protjší žid (Rok 59). si bžúaía (Slav. L. XIII. 76).

c.

Cáb, 1. hora u Vsetína, 2. škaredé

obleená, neúhledn chodící mladá
ženská (Vah.),

cabala, -le, obecní vzení (Br.).

Cabánky, nkdejší salaš na Ca-

bánkách pod Javorníkem (Rusava).

cabaf (o kráv), málo mléka dá-

vati; zvi. když už kráva má se ote-

liti, a ím dál, tím mén mléka dává,

íká se, že taková kráva jen cabe
(Btcha).

cába, z tžká jíti: Ledvá cábe

(Vah.).

cábík, ovinec na Vsacku.

cabka =z cabina, upka, fena, také

pezdívka klevetnicím (záp Mor.).

caboít se, na koho, sápati se:

Caboi se na mne i= smee (han.).

cabrat sa, -bu, pomalu jíti:

Cabrát sa do hospody.

cabat, rozlévati vodu (vých.

Mor.).

cabrnatá koza, chlupatá.

cabrny, pl. m., kozí chlupy (Zá-

bežsko).
cabruša, -še, koza má dlouhé

bílé chlupy, jimiž se po zemi abe
(val.).

cabuk, hlinná nádoba na vodu,

jinde kubaa zvaná (LN. II. 12).

cafalét, šátek kapesní (Hodslavice

z nm.).
cafor, jablko toho jména.

cafór, cafórek, 1. utržený kus

sukn, 2. dít za matkou stále cho-

dící (Jevíko).

cafúr, žalá (val.).

cagata, -ty, m. = ohnaš, vysplý
kluk (Zl.).

cagar, placek ze sndé mouky
(Hranicko).

cago, -a, odrostlejší dít, které

se ješt mazH (vých. Mor.).

Bartoš: Dialektický slovník moravský.

cahet, -a zi 1. cahún, povalova
(val.). 2. kdo je ve he, práci, pi
jídle poslední (han.).

cahél, rozporek u sukn (Tel).

cáhnút koho biem, prutem, švást-

nouti, švihnouti (již. Mor).
caho, -a iz cahún, ahoun, vy-

soký chlap, lenoch (vých. Mor.).

cahorty, pl. m., cavíky, okolky:
dlat cahorty (záp. Mor.).

cáhovíté maso, devo, houževnaté
(záhe).

cahat, valiti, hnáti se nkam
(slov.).

cahuTa, -fe^ mladá, vyrostlá dívina
(Vek.;.

cahy! odhání se koza (Žársko).
cachmat, -mu, makati.
cajgar, jablko podlouhlé, kyselé.

cajch, marka na pivo, nebo dal-li

kdo co do barvy a p.

cajk, tkanina; cajkovice kalhoty

cajkové.

cak ^ co pak (záp. Mor.).

Cák, 1. kravský cecek (záp. Mor.),

2. kalužina na podlaze. Dýš nadlal
cák po zdi, 3. rampouch (Maš.).

cákat : Ten si neska cákl, je na-

cáknoté =: podnapil se (Maš.).

caletka (val), celetka (laš), 1. bu-

chetka, 2. výskoky másla na hro-

tící pi stloukání: Dáte mi caletku

(Holešov).

cato, -a, bujný výrostek (vých.

Mor.).

caita, skládanka (Daice).

catuch, uzel na záda: Uvázala ji

caíuch na hbet (laš.).

catúsif, bouchati do zad : Dybych
mla taku dvuchu, tak bych to

catúšiía do roboty (laš).

cambát, steše, trnek a p., hro-

madu jich pospolu na halouzce (Zl.).

3
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cambélat sa, ve vzduchu se hou-

pati na zpsob cambálu (Zl).

cambrlat vodu, bryndati: Myslí,

že dyž tam bude cambrlat chvilku,

že už ty krúpy peidú (Slov. obr,

II. 42).

camfaa, -n, koza s dlouhou
srstí (Václ.).

camfatá koza, ovce, s dlouhou
srstí (val.).

camfrroch, malé dcko ušišmané
(val.).

campáry, rozbitý, roztrhaný na
cainpáry z= na cimprcampr (Zl.).

camploch, cundra, ženská nepkn
spravená.

cancóry, pl. m. zz: stapy. Je otr-

haný, tak s nho cancóry visijó. Má
na sob jakýsi cancóry (záp. Mor.).

cangáty, pl. m., dlouhé nohy.

canibat, pobuda, lajdák: Ty cani-

bale! (las).

cak, udidlo (v. Stroj na kon
III. 14).

cap, 1. vyezaný košut. Smrdí jak

starý cap. 2. Hop kozle, cap kozle,

hop kozle cap ! (Suš. 607.)

capár =z capart (han.).

capat, 1. tlachati: Me (ml) a

necapé, 2. namáhav a pomalu jíti:

Dit je malý a musí se mnó capat

svtem. 3. Dít capá, zaíná mluviti;

íká se mu »capák, capášek«.

cápat, -pu i -pám, hmotn vy-

šlapovati; namáhav jíti, zvi. blátivou

cestou: Ty si jedeš, a já mám za

vozem cápat (Kt. Dod. I.). 2. Za-

cápál jé za vlasy (zatahal). Maš.

caperatý, stapatý : Te mrcho
caperatá (záp. Mor.).

capi, apnout, lapiti, chytnouti:

Hajný nas na poTu capi (laš.).

apka, 1. pletený kyj zz val. tatar

:

apka sedmibolestná (han.). 2. zz

capík, ucapaný zn mluvka, žvástal.

capkat, o chzi dtské, trippeln.

apla, le, m., kdo capá, tlachá

(záp. Mor.).

capouch zisopouch: Spadla mou-
cha do capoucha (ND. 95).

capry, pl. f.zz stapy: Capre a

lonte s tebe, kluko, visijó (Maš.).

carda : To je stará carda, ženská,

roba (Kt. Dod. I).

árek, 1. píhrada ve chlév pro
tele (val.). 2. koutek v jizb: V zim
bývaly v jednom árku kury (val.).

árovat, táhnouti (Palonín).

casák, vsedni kabát, na cásání

(Maš.).

Cásat, tahati, trhati : Cásáí ho za

víasy. Všecky šaty na nm roz-

cását.

caska, všední sukn (záp. Mor.).

casna, pobhlice (Kt. Dod. I.).

casnoch, kdo se casnuje, obchází
leniv, lump, trhan (vých. Mor.).

casnovat, tahati, smýkati; casno-

vat sa s kým, casnovat sebú (Zl.).

Casnovat se s dobytkem zi tahati

se (han.). Vidištho, jak on sa bude
na ma casnovat' iz kasati se (Vlk

56). Casnoje se na é, jak ert na
híšnó dušo zz osopuje se na (Maš.).

casnucha, -chy, m., kdo se rád

casnuje, rve, rvá (han.).

cásnút, udeiti ; cásnutý zz trk-

nutý, podnapilý.

casonit se, intens slov. cásat,

sápati se: Tatíek zaali se na ma-
minku casonit (dok. 82).

cébit sa, plakati táhle, breeti
(Slav. L. XI. 274). Enom sa ceb,

budeš sa cébi ceiý rok (Slav. CL.
XI. 482). Dcko ubeené cébí sa,

dává se do cebíka, je ucébené (Zl.).

cecée, -ete, mlád, jež cecá

(Jevíko).
ceckat: dít, tele a p. cecká

(ssaje mléko), dokud není odstaveno.

ceco, dít ceckající.

ceconit, ceconit se, breeti: Ne-
ceco se poád'! íká se dcku ubre-

enému
céka, istá šata na cezení vy-

dojeného mléka (val.).

ceák (val.), zz cezák.

ceditko, 1. cedidlo plátnné. 2.

devný, se sítkem žlutým drátným,
je nejlepší (dok. 118).

cedit: A tak e enom pes zuby
cedil zz s nechutí mluvil (Slav. CL.
XI. 485).

ceditko zz:cedilko, cezák: Hrotka
neumyje, ceditko ji zhnije (Suš. 786).
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Cedivoda, píjmení.

cedron, živý plot (dol.).

cefna, konev (Tišnov); zvlášt

veliký džbán cínový, do nhož se

toilo pivo na obec pité (han.).

cego, -a, ubeené dcko (vých.

Mor.).

cechtova nco, potžkávati, od-

hadovati v ruce váhu neho: Dyž
chcu vd, jak je nco tžké, to se

(si) to vemu do ruky a pocechtuju

to (laš.).

cejnek, -nku, blmo na oku (záp.

Mor.).

cejprat, céprat, bryndati vodu
(záp. Mor.).

cejpratka je plachta z loka plátna

kúdelnýho. Obrubí se, pišije 4 sáhy

pant od provazníka k ní, a možete
uvázat nošisko, jaký chcete zz tráv-

nica (dok. 182).

cejpravý, zdlouhavý (záp. Mo.).
cekat, bryndati, ulévati mléko

z velkého hrnce nkolikráte po sob
;

mlíko rozcékané (Jevíko).

celidana, celiganga, chelidonium

maius (bot.).

celina, celec,ceiizna=:l. mrtvina,

mr, mrtvá, hluboká zem. 2. sníh

napadlý, nohou ješt netknutý.

celník, jitrocel menší (záp. Mor.).

celkovit =: celkem (Maš.).

cetotánský: Zkázaío mn dve
ceíoíánský zz: které má celý lán

(Bart. II. 402).

celpat =: cejprat, bryndati, plýtvati

(Tel).

celý, má zdrobnlé (stupované
tvary) : celuký, celuiký, celuný,
celuký.
cembat (cimbat) peníze, sázeti,

platiti (Olom.).

cendát, ryba lucioperca sandra.

cének, cezánek na mléko (han.),

(cínek)

cénka, plechá (Zábežsko).

cep, ásti cepu: 1. hlka^ na které

nahoe je emenné oko, zvané zá-

hlaví, 2 cepic^ který dopadá na obilí;

má nahoe oko, zvané svorka, 3.

Záhlaví a svorka spojeny jsou e-
ménkeTn (Maš.).

cepílek, equisetum arvense (bot.).

ceplichat se, bryndati se: Tam
se máchejte, ceplíchejte (Mor. lid

217).

ceplík >jmenují na Žársku vá-

noku, snad dle cop z tsta,

z kterých se vánoka splétá* (R. a

Ž. 64).

cepová sláma, mlácená cepy (Maí,

XXIII. 220).

Cerekvy, na Cerekvách, tra na
Velehradsku.

Cerekvisko, tra v Roztáni.

cera na Perovsku je po výtce

dcera z gruntu: >Což tá to može
día. dyž je cera.* >A to proto, že

je cera, tancovala do veera* (píse
z Líšn).

cérka na Zlínsku a na Valaších

jest dve vbec, i dosplejší: »Cérky,

pome na trávu* » Naše cérky pas.

«

Jinde íkají dva (-ate), dve (han.

záp Mor.), dvica, dvucba.
esnek iz: esnek (hor.).

cesta jak zvon {zz. dobrá). Séí za

cestúm ^ držel se cesty. Dte poád'
za cestúm a pídete až tam (Vah.).

Cesta do íma i= mlíná cesta.

cestá, pohrabá.
eština, pkná cesta.

cez zi pes, skrze (hor ).

cezák, cedník.

cezan hlinný, na cezení trnek

(dok. 152).

cezánek, cedidlo na polévku,

kávu a p.

cl, koza! odhání se koza (Df.).

clba n. cibra z: cupati, drobným
krokem jíti : Dy si chtí i se mnum,
to cibaj (cibruj) ! (laš.).

cibi, cibi, volá se na housata;

odtut clbunka n. cibuška, housátko
(dok. 123).

cíbí, -bá, coll. zelená na cibulová,

esneková a p. (slov.).

cibra, jméno feny (LN. II. 13).

cibrovat, cepovati, cviiti: Dobe
svy dti vecibrovaí =i vycválal (han.).

Srov. cimrovat.

cibuCa, cibulka, cibulína, cibuF-

aka (hruška toho jména).

cibulovat, králky cibulujú, i a-
pají, t. j. k zemi pisedají (Suš. 757),

zpívajíce: cib, cib, cibulenka (ib.)^

3*
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cicat, dít cicá (cicek) ; tele cecá

n. cecká (cecek).

cicka, koka: Sedí cicka na kraj

peci (Bart. III. 762).

cicmat se, mazliti se: Smáli se,

jak se se ženou cicmá (Z. obr, 35).

cicúr: voda tee cicúrem. Pot
s nho cicúrem tékí.

ciestko =z tístko, droždí (Df.).

cífat, mnoho píti: Ten jenacífané!

ciferné volky, které jsou pkn
do »cifry«, do páry, jeden jako
druhý (Dob.).

cifirinda, špatný nápoj, brynda
(Maš.).

cifra, ozdbka malovaná, vyšívaná,

variace hudební i tanení (slov.,

hor).
cifrena, parádnice: Vzáí sem si

ženu, velikú cifrenu (Bart. II. 276)

cifrovat, 1. malovati, zdobiti stnu

:

Vdova dm buduje, kolem ho ci-

fruje (Suš. 140). 2. vyšívati: Pkn's
mi tú košelu vycifrovaía! 3. vario-

vati nápv písn, jak to iní první

hudec. 4. taniti pkn ozdobn
s variacemi : Ten cifruje ! Ty nohy,

co tak pkn cifrovaly, už sa tahnú
jak motúz (Podl.). 5. hrd si vykra-

ovati. 6. Opilec cifruje nožkama m
plete.

cigán jest obecným názvem zpro-

nevilce, lháe a taškáe. Slov *lhá,

lháti, lež« málo se užívá, vbec se

mluví: »Ty cigáne!* (iz lhái), »ne-

cigal« (~ nelži), »ocigánil mne«
(z= ošidil), »to je cigána « (lež), »duší

sa jak starý cigán*.

cigán, 1. pes barvy erné, 2. bram-
bor tmavoervený.

clgánica, -ce: Smrdí v téj izb
jak v cigánici (Vah.).

cigánit: No tož ty's peca enom
nas chtl cigánit, nechtl sa's pi-
znat =: obelhávati (Slov. obr. II. 75).

cigán ka, 1. ovce, má erné okolo

huby. 2. fazole zi ernika (v. t.),

cigánský, Ihavý, nespolehlivý:

Ty hodiny Vivanské, ty sú. Bože,

cigánské (Suš. 302).

Cigoš, píjmení.

cihta: Díaí cihlu (coll.) laš.

cihlbva: Krají cihfuje šaty ci-

hliku = žehlí (Dob.)

cíhnout: Cihla sem ho do zád z=

bouchla (Ž. obr. 101).

cícha spodní slov: sovka (hor.),

svlek (Jicko), sýpek (Jihlavsko).

ciknú = crknout, maliko nalíti:

Cikni mi mléka (Vah.).

ciknout: Tomu cikne, ddí, svdí
(Znojemsko).

Cilka, Cecilie.

cimbát, visutý, tverhranný límec
slovenské haleny. Na Cembálu^ tra
v Dubansku.
cimba peníze, sázeti (Vah.).

cimbotek, tapec (Val.).

Cimburka, polána (dolina) na
Rusav.

ciment, plechá (slov.).

cimprláek, kiváek (kudla) laš.

cimrovat, bíti, cepovati: Ten ho
cimruje! Jak ten ho vycimruje! Je
už dobe vycimrovaný (vých. Mor.).

cinnka, lžíce inná i plechová
(val.).^

cin, cinkati: Jak ulomil stí-

brnou ratolest, zacinlo (Kdall. 155).

cingár, jabko toho jména.

cingat, zvoniti zvonkem mešním,
malým kostelním a p. Krávy pkn
cingaly (svými zvonci) Suš. 102.

2. plýtvati: Všecky peníze rozcingáJ

(Zl.). Cinga vodúm (Jicko).

cingélat, zvoniti zvonkem »na ti
strany*, jak se zvonívá ve zvonicích

vesnických. Hlas toho zvonku zní:

cingéfom, cingéFom (vých. Mor.).

cingilingiling, hlas zvoneku (ND.

21)._

cink, blmo: Má cink na voku
(Maš.).

cinká, koka (Df.).

cinifádl, druh hrozn.
cinoš,-a,k plesnivé barvy (hor.).
cinter, -a, hbitov: Ten cinter kole

malovaný (Suš. 166).

cinvka, hruška toho jména.

cip: na cip, cip! volá se na sle-

pice (Staic).

cipel', pl. cipfe, stechýl, rampouch
(laš.).

CJplík, pysk na džbán (val.).
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cípnatka, plachta z konopného
plátna zvláštního stihu. Rozséva
nosí v ní obilí, ženy rozliná bemena
na zádech (dok. 78).

cípnica, -ce, cípnaka, plachta

travní (dol.).

cirát, 1. ozdoba, okrasa, 2. okolky:

Budeš s ním dlat nevím jaké ciráty

!

Ciroš, -a := Cyrill.

Ciryj, -a = Cyrill (Frenštát).

císa, -a: >PovoIim si hodinko
za cisaa* = hodinku odpoledního

spánku, zdímnu si (Fig. 134).

císaský híad: Nebojte sa, chlapci,

císaského hladu, šak sa za Dunajem
žitka zefenajú = v císaské služb
(Bart. II- 376). Var. Suš. 590: Ne-
bojte se, chlapci, tc císaa hladu.

cit — citte := bu ticho — bute
ticho : No cit už, nepla ! Cit, ch-
vnko! (Suš. 179; var. ml!). Cit,

sú tu nkeí bosky (Slav. CL. X.

300). Malor. : Oj cyt, maty, ne žury

sia (Štúr, 30). V rumunštin cit =
ml, citen = mlte.

cítit koho (co) ím : Bylo ho cítit

goralku. Tú muku cítit stuchlinú.

cite, honem: Pote ito!

citvorové seménko, cicvár (laš.).

civka, pomalu jíti: Sotva za ním
civkál (val.).

cizince, pl. m. =: cizina: Býl pt
rok v cizincoch (val.).

clzo: Chalupa pišla do ciza (ne-

zstala majetkem rodinným) Zl.

cloumek: malému záhoneku na

Tišnovsku íkají clómek.

cloun, zástup: Belo jich clon

(Maš.).

cma := tma (Df).

cmáat, siln bafati z dýmky:
Chlapi si zapálili do fajek a cmáali
(Slav. L. XI. 229;. Chlapiska, cmá-
áte, šak by tu moh agany vša
(Slav. L. X. 141).

cmer, 1. podmáslí (hor.), 2. zbytky

petopeného másla (laš.).

cmerka = cmúr (v. t).

cmerkaf, srkati (val.).

cmochta, cmotlacha, neistá, ne-

dbalá kuchaka. Lecjak to jídlo

ucmochtá ta cmochta (záp. Mor.).

cmochtat, ledajak vaiti : Ucmoch-
tala nám netyju (záp. Mor.).

cnnochtat se, toulati se: Kadým
(kudy) se cmochtáš.? (záp. Mor.).

cmrchlat, brblati (záp. Mor.).

cmrchtat se, sápati se na nkoho:
Te cmrchto hocmrchtané, nemosiš
se na mn hn tak cmrchtat (Je-

víko).

cmúr, -u, šum vytopený z másla
(Zl.).

cmúra, ucrnouraná, ušmouraná
ženská.

cmurkat, mrkati.

cnota^ cnost (laš.) : Navra pann
cnotu (Suš. 392).

cnos: Prase má cnos = je tlusté

(záp. Mor.).

cnostn: Já som tam pišel cno-

stn obleený, dobe (Dob.).

cnostný: 1. Takovej cnostnej len,

^ pkný (záp. Mor.). 2. Však jest

nyní všemu konec, protože pozbyla

ctnostný vnec ^ poctivost (Suš.

396).

co. Námstka tato je v ei lidové

mnohem astjší nežli v jazyce spi-

sovném :

1. Za námstky i píslovce vztažné

bývá absoltiíivní CO, a to v nomina-
tive a neživotném akkusativ oby-

ejn (a ani tu ne vždy) samo,
v ostatních pádech s píslušným
pádem námstky on nebo s písluš-

ným píslovcem ukazovacím : Byla

jedna sirá vdova, co patero dítek

mla (Suš. 790). Ledajaká dáma, co

ona nemla jak živa galána = která

(Suš. 235). A já chovám doma takovú

koiku, co ona vychytá kde jakú

myšiku := která (Suš. 692). Sak je

ješe chlapc dosti, co chcó chodit

k nám = kteí (Suš. 245). Co máju
rodie, ti pjdu do domu =: kteí
(Suš. 491). Neni ho ve sve, co ja

ho miluju =: kterého (Suš. 362).

Chudobná dveka nic jiného nemá,
jenom tu poctivos, co si ju zachová
:= kterou (Suš. 252). Kde je ten

chodníek, co sem po nm chodil

(= po kterém), kde je tá panenka,

co mne za ú vodil? (= za kterou).

Ach néni panenky, co ma tšívala,
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zarsti chodníek, co ho šFapávaía.

Kúsek deva jedlového, co by byla

truhía z nho (Suš. 16). A já chovám
doma takovú udiku, co na ní (= na

které) uiovím kde jakú rybiku (Suš.

692). V maštali nic néni, enom hoíé

mostnice, co ty kon stávaly :r= kde,

na kterých (Suš. 779). Z toho jabo-

reka bud kolibeka, co bud d-
vucha koUba syneka = ve které

(Suš. 748). Nni tam žádného, kdo
by tam arovaí, ach, že by to džev-

atko, co sem tam chodivaí := kam
(Suš. 205). To je tá ddina, co sú

tam odtu náš panáek = odkud
(Zl.). Na srdeku mám kame. To
pro tebe, mj milý, co sme spolu

chodiU (Suš. 177).

Vedle absolutivniho co užívá se

asto píslovce Jak: To beío akorát

pe té panence Mariji, jak je ji

usmyho prosenca (Mal XXIV. 364)
2. Tázací co bére se velmi asto

za pro: Co tak utikáš .? Co's tam
talf díóho stál? (Mal. XXIII. 363).

Co pláeš, naíeš, moje potšení
(Suš. 378). Co ste vy tu pišli ? (Kda
I. 90). Te Bárto, brate, povz nám
krátce, co bžíš.? (ND. 232). Nic se

nestarajte, co se máte starat? (Suš.

560). Co tu stojíš? Neboj se ho, co

by se's ho bál? (Srovn. to = proto.)

3. Námstky neurité tvoí se sklá-

dáním s píslušný^n souvztažným : Co
hdo pesil, každymu nco dal (Mal.

XXIII. 365). Vydláš si co to (= by
ne mnoho, pece nco). Co mi dáte,

to mi dáte, jenom mi nco udlte.

Omastím si ím, tým. Co kusek
uhnala, to struek urvala (Suš. 378).

Co je pravda, to je pravda, on je

dobrý lovk.
4. co a kerý se kombimijí: Zeber

ten hrášek, co keré je na zemi (Mal.

XXIII. 364).

5. Výraz složený bývá doplkem:
Debe béla tá dfica co po em, už

si dávno službu našla. Debe bel ten

chlapík co po nm, už bel dávno
ženaté (Mal. XXIII. 36).

6. co = kolik; s pipojeným nomi-
nativem pl. = všeci: On mesli. Bh
vi co já mám penz (Mal. XXIII.

364). Mladý Kupala rhél dostat' od
rodi všecko, co je eho, málo —
moc (Slav. L. XI. 274). Co byli

maroši, sedli v hospodách, co byli

pobožní ludé, šli do kostela (val.).

7. co -z^LJak, ve vtách vzvolacích

:

Ach pebda, nastojte, co jest víno

to nechutné! (Suš. 20). Pus m,
starý, ven z komory, co m ta hla-

vnka bolí ! (Suš. 151). Poctivos,

poctivos, co ona panuje! Poctivos,

poctivos, co je to pkná cnos! (Suš.

498). Ach Bože mj, co je láska zlá!

(Suš. 603). Rarášek esli je? Co vám
néni! = jak by nebyl! ovšem je!

(dok. 25).

8. co s genitivem adj. neutr, bývá
doplkem: Dybys býl co dobrého,
nedlal bys toho. Dyby byla co
hodného, netáhala by se s chlapem.
(Srovn. Ten lovk není nic dobrého.)

9. co by uvozuje vety úelné, žá-

dací: Bežél honem, co by sa dostál

z lesa. Svitaj, Bože, svitaj, co by
skr mrkalo (Suš. 250). Jenem co
be do poleda pesil! (Mal. XXIII.

44). Dajte mi nkoho, co by miía

tam zavedl. Dv hodiny dobe mosí
í, co by došel. \Í2X sem chasníkovi

jabko, co by sa s ním zahrával (val.).

Hleme, co bychom mohli princku

dosta (Kda I. 82). Dovolte nám,
kamarádi, co by nám ti hudci hráli

(Suš. 718). Tak sem si dával pozor,

enem co bech vás vidl í do Pe-
rova, a peci ste mn utekle (Mal.

XXIII. 40). Co by se propadlo Kro-
mižský bahno! = kéž (Suš. 213).

10. co uvozuje vty výsledné, úin-
kové : Nni teho ve svt, co mj
vínek rozplete ! (Suš. 439). A ma ta

dzvucha také bystré oi, co ona
vyšije emu šatku v noci (Suš. 748).

Co by nemiloval, néni tu z vás žádný
(Suš. 385). Jeli pustými horami, co
nebylo vid, jen do nebe (Kda I.

154). Raná béla jenem tak, co prst

položi. Tá ryž béla taková, co chla-

pík može dosta (dosáhnouti) Mal.

XXIII. 41.

b) Veta hlavní vyjaduje úinek,
veta vedlejší píinu: Jak jeli pes
msto, ten strom porouchal domy,
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CO byl tak veliký (Kda I. 186). Všeci

páni utekli, co se toho polekali (ib.).

Zdálo se, že již tetika vbec ani ne-

poslouchá, co neustále hledla jenom
ped sebe a nedávala odpovdi (Slov.

obr. II. 5). Enom malinká hlava se

mu tepotala, co upaloval (Slov. obr.

II. 200). Byl mokrej jak myš, co se

potil strachem (dok. 285). Všeci byli

ukonaní, co poá bhali za tým do-

bytkem (dok. 242). Enom kúsek meze
sem požaía, a už sem mía nosu,

sotva sem ju uzvihía, co je tam toFéj

trávy (Zl.). Sám nevéí, kolik má
penz, co býl takový bohá (= takový

byl bohá, že nevdl . .). Francek sa

potíí, co pracováí (= pracoval, až se

potil). Hn zamdfeía, co sa Fekía

(Zl).

11. co ne = ií" ne, aniz: O vše-

ckých vám povím, co sa neomýlím
(Bart. II. 191). Jeden sa v téj már-
nici skováí, co ona nevdla (Slav.

L. X. 370).

12. co uvozuje vty asové: Poro-

dila v ty vánoní hody, co zamrzly

všecky všady vody (Suš. 5). Co ml
nkdy vydržet' Janeek, vždycky ho
vystihal hebeek (Kda I. 69). On
se s ém vádií, co ho vidl (Mal.

XXIII. 41). Co v nkterém dom
všeci vymeli, v nkterém jeden, dva
i ti (Vyhl. II. 72). Co hdy pešií,

deky nco dostal. Co sem se hdy
probudil, pokaždý pršelo (Mal.XXIII.

365).

13. co uvozuje vHy podmínené

:

Co mu trochu vybiješ, to mu ne-

uškodí. Ai co sa ožením, rodie možú
se mnú byt (Zl.). Tak ta pou bude
platnjší, než co by nieho trpt ne-

mli (Kda I. 154). Nebudu tu robi,

co by se tu mlo zíato stíbro rodit'

(Suš. 522). Nepjdu za vdovca, co

by pkn prosil (Bart. III. 158).

14. co pi injinitivé: Toho chleba

je co uhryzt (= sotva ho uhryze,

co je tak tvrdý), toho žita je co

mlátit (nepouští), toho dcka je co

nést (je tžké). Má obda co nést

(t. j. jiného už nic neunese). Zdála se

n ta noša lehká, ale je jí co smyit.
Žito je tžké, snopa je co zvihat.

Za dva grécare fiku je co sns (Vyhl.

I. 12). To je co éc! (= to nco
znamená) Vlk 16. Nemajú co plakat

moje erné oi = pro (Suš. 333).

15. co výpustkové : >Ta je dobrá
potom pro prasátka, pravda.?* »No
co by! Naši švagr sotva si na ní

pošmáknu* (dok. 104), >Tys mi to

maso sndí?* >Ale co by« =: ne-

sndl. » Zlobíte se na m.?« »Ale co

by!* = ne, co bych se zlobil (Seb.

L. XII. 86). »Ja co bys chodií!* =
necho. — Keela co hrdla (Zá-

bežsko). Kiál co hrdía (Vah.). Ty
si co to horší =: ím dál horší (Jicko).

Co skoke sem hnal k ploto (Vyhl.

I. 18). Budze tu co chvíla = co ne-

vidt, hned (Dob.). Jinde: Bývá tu

co chvíla =: asto. Jenem hre, abes

beí co spis hotové. Mosime se spi-

cha, abezme co spis vešFe =: co

nejspíš (Mal. XXIÍI. 224). HFece si

co spš pomáhat = ím dív, tím

lip (Podl.). Princeznu uchy, ale co

spíš utíkej = co nejspíš, co nej-

rychleji (Kda II. 135). — Co mn
majó zakryt, oni mne roznesó =
místo aby mne zakryli (Suš. 331).

cofel', ale jdi, co nepravíš! (slov.).

V jihosl. znamená cofelj stechýl,

rampouch.
cogaf sa : Cogaj sa už ! = vari,

táhni! (val.).

cokolejek = cokolvk: Debe co-

kolejek na n se svrhlo, všeckymo
.se zvolijó (Vyhl. II. 27).

cokolvíek, zdrobnlé cokolvk:
Cokolvíek beru k vaení, dycky to

požehnám (Kda II. 21).

coky! ale coky! = bu ticho!

colencovat se =: bolencovat se,

bez úelu choditi (han.).

cotky, šubry, ušubrané háby, fan-

frnochy. Zacolkovaná = ušpokaná,
zašubraná (han.).

comborec,-rca=:gombolec, šubra

(val.).
_

cosi : Cosi tam na dvee v sini

buchá. Je-li to žebraek, almužnu
mu! (Suš. 13.) Ana skrze pt týdn
zdráva byla, ale te nám cosi ocho-

ela (Korr. Pal. 30). Cosi sa mi poá
zíve. Poá mne cosi hlava bolí. Cosi
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sa na mne hnvá. Dnes sa cosi ne-

chce rozednit. Nijak tom cosi ne-

možu porozumt. Tož jak tam švagr

cosi vypadá? (Zl.) Oni beie cose

z pízn spoíem (Mal. XXIII. 365).

Jozef sa na ma cosi pohnváí (= z ja-

kési, mn neznámé píiny). Vzali

na ni cosi velikou zlost (Kda II. 193).

Cosi se spolu povadili (Zl.). Vdolky
sa n cosi nepodaily (Slav. C.L.

XI. 48). Poád' vekládal cose hdese,

a nemlo to konca ani zvonca. Na-
pe poád' hdese cose, že má as,

a že tebas nepojede, až mu ujeta

mašena (Mal. XXIII. 365).

Zdrobnlé tvary má cosi^ cosik tyto :

cosiko, cosinko, cosineko, cosi-

nenko, kteréž znamenají nco pk-
ného, milého, v dtské ei zvlášt

njaký pamlsek : Povím ti cosiko,
dám ti cosinko. Já mám cosiko!
coudný (códné) 1. istý, pkný:

nádoba, šaty (Zábežsko, 2. mravný,

poestný (Jevíko).

coufavá, hanácký tanec (Bart. II.

398).

coun (cón), counek, mladý výhonek,
omlád na rostlin (záp. Mor.).

couraka, zelná polévka, zaklech-

taná mlékem (Z. obr. 10).

courák (córák), všední šatky dt-
ské, šité jako kanduš (v. t.) Maš.

courat, bryndati, zbyten rozlé-

vati: Kdo pak se mn zas v tem
mlice córal ? (Jevíko.)

cpát sa, cpu, tlaiti se: Necpi sa!

Co se tam cpeš! Cpe se jak žid na

palíru, jak Hanák ke zpovdi, jak

zima do ddiny (Zl.).

cpynky pl. f., stopky z peí ; cpyák,
zhlavec jimi naditý (Jicko). cpynky

dostávat := cpyni sa, peiti se:

Naše husi dostavajú cpynky n. sa

cpyná (Jicko).

crka : Voda tee crkó (Br.).

Teó mn crke po tvái (Mas.).

crknút : Crkni mi toho vína =: kápni

trochu. Crknúí do ingustu vody (Slav.

L. XI. 436).

crpaf (cirpa) : Kráva enem crpe.

To je taková crpulka (málo mléka
dává) laš.

crpeek, kapka (laš.).

crpkaf = crkati, po krapce pilé-

vati (val.).

Ctiborovy kopec, na Rusav.
ctif: Ti ho ctile, co gdo vdl

(iron. = spílali mu) Mal. XXIII. 44
cubr, džber (laš.).

cubrník, ty, na níž se cubr nosí;

navlee se skrz ob ucha (laš.).

cucek = špunk (v. t.).

cucia, -cfu =:. cucat, ssáti: Cuclál

si krev^ z prstu, až mu pestala téc
(Slav. CL. X. 31). Z prstu sem si to

nevycuclál (Zl.).

cuda : To je vám dnes venku cuda,

až boží dopušéní (slota, metelice).

To sú njaké udy a lomy (kiky).

Takové udy dlá! (Vých. Mor.)

cuda, kdo studn »cúdí« (istí)

val.

cudaf, cudovaf nkomu, láti.

cudovat sa s kým, vaditi se (laš.).

cúdit, istiti: obilí, studni, mlýn-

skou strouhu. Kráva sa cúdí, istí

po otelení. Cúdit luky, vyhrabovati

»zanecúdné«. Tá cúdí tú goralku!

(dok. 26.) Ti znali cúdit = píti

(dok. 165). Napekla mu buchet a

mli ste vidt, jak to cúdil! := hl-

tav jedl (dok. 274). A muž n budí,

palicú cúdí = mlátí (Bart. III. 3).

A dy mne muž budi, tu mne kyjem
cudi (Suš. 485).

cúhat 1. kouleti: fazole do gálka

(do dlku) 2. hltav jísti (vých. Mor.).

Ten se teho nacóhál, ten teho scóhál

;

(Maš.)!

cucha, nešetrná hospodyn (Je-

víko).

cuchaa, -n, rozcuchaná ženská

(val.).

uchat co, plýtvati ním, ne-

šetiti; uchat koho, plísniti, špiniti:

Cochá hobó lidi (Maš.).

uchat se, zlobiti se, sápati se:

Co by ses na mne cuchál? (Záp.

Mor.)!

cuchta = ucuchtaná ženská, die

Schlampe.
cuk = 1. suk (val.), 2. do cuku

= honem : Vázali zme do cuká
= cukem, v cuku (vých. Mor.).

cukel', pl. cukle, gen. cukli, m.,

obuv s devným podešvem, trepek
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(Opava). Na Brodsku slují ktdteky,

na záp. Mor. bandoury a hluky: Vem
ty cukliky na sve nožiky (Suš.

587).

cukrovaka, hruška, drobná, slad-

ká >jak cukr*.

cukrovák, fazole =: siraka (v. t).

cukrová baba, co prodává cukrové
(Rok I. 139).

cukruška, hrdlika (hor.),

cuky-cukyte, vari-varte (han.):

Cuky, cuky, hovado k hovadu ! (Suš.

694.)

culifinda, brynda (o káv) laš.

culík, stechýl, rampouch (dok.

131).

cuiíngaf se, motati se na míst
(Vah.).

culinovat, lundati se (Plumlov).

cumlá, lanium (bot.).

cumtaf, -mfu, dumlati.

cumlo, -a, odrostlejší, dít, které

ješt cumle.

cumploch, 1. vchet, 2. ženská

nedbalá v domácnosti i v obleku

(záp. Mor.).

cún, zelený prut révy, vypuklý

z hlaviky (v. t.).

cuár, špatná látka na šaty.

cund, hadr, cár, cour (laš.).

cunda, neistotná ženská.

cundura, -fe, nepoádná ženská.

cupák, králík; odtud, že pi chzi
dlá : cup, cup. — cupka^ samice
králií.

cupat 1. srážeti : Vtr fukaí, hrušky

cupaí, a ja sbiram (Vyhl. VI. XIX.
790), 2. (copat) cviiti, dobe vycho-

vávati; nevecopované = nevycepo-

vaný (han.).

cupkat, drobným krokem jíti.

cupnout 1. Cupni mn hrušku
^ sho se stromu, 2. Hruška cupla

= spadla se stromu (Zábežsko).

curef :=^ creti (Lor.).

curdík = surdík, komrka.
curduTa, Fe, ženská ucouraná (laš.).

curknuf, trochu ulíti (laš.).

cúra, ucouraná ženská, cuchta.

cúrata, kdo se rád courá.

cuzák, cizinec (val.).

cuzo : ByU to Tudé odkudsi z cuza
(val.).

cuzý: Prenešasná cuzá mai!
= tchyn (Cern. 56).

cvachýat, cváchati (intens.): Bože,

dybych já to byía vdía, nebyla
bych až sem cvachýaía (val.).

cvat 1. kluk jak cvaí, silný, zava-

litý. 2. Nechodz cvaíom cvaíúcím.

Cvaly sa dal bžac (hor.).

cvatek, chlapec jak cvalek, silný,

opleskaný masem.
cvalníek, sedm acre (bot.).

cváat, cvankat, pomalu, obtížn
jíti: Cváál za ním. Picvankáí sa

(vých. Mor.).

cvato, -a, tlustý, zavalitý (Vah.).

cvegruša, -še, tchýn: Tam a,
Bože, tam a, dfe bych byla sama,

de by n cvegruša nerozkazovaía!

(Bart. II. 278).

cvek, cveek = cvok: Dít jak
cveek, silné, zavalité. Maj též

hrozný cvek v hlav =: starost

(Vah.).

cvekovat (laš. cvakova), cvoky
zarážeti, plniti: Nacvekovál si kapcu
hruškama. Ten to cvekuje do sebe!

(mnoho jí).

cven jen v instr. cvenern (val.),

cvenom (hor.), silou, kvaltem : Ber,

chyc, vezmi to cvenom. Cvenem dlat
=i namáhav: Letos aby zemák
cvenem dobýval ze zem (Zl.).

cvenovat= cvenem dobývati : he-
bík ze deva, epu z tvrdé pdy
(Zl.)-

cvra, -n, konopná nit (Podl.

z nm.).
cviený s gen. : Je fšeckyho cvi-

ená, fšecké práce (Mal. XXIV. 64).

cvínit, zníti : Cvíní mi v ušoch
(hor.).

cvirákat: Vrabec cviráká, cviriká,

cvrliká.

cvisty, -t, pl. m. prádlo z ídké
vlny na okrajky sukna (Slav. L. X.

471).

cvrk = cvrek.
cvrek 1. slaboch: Ja nestav se,

ty cvrku! 2, Já su tvrdej nátury;

ale jednu mn ekla takový slovo,
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hn sem mla cvrky v oách =zr slzy

(dok. 162).

cvrndat, bryndati i= céprat (záp.

Mor.).

cvrnknút, cvrnkat, po troškách,

po kapkách líti : Cvrnkni mi také

toho piva. Kdo tžko moí, »enom
cvrnká.*

c.

a, hoga ! v právo, velí se volm
(dol. hor.).

abák, prkénko na odráženíšpaka,
palaestra (Slav. CL. X, 33).

Cabaa, -n, píjmení.

aba, tepati, srážeti ovoce se

stromu, odrážeti abákem špaka
(Vlk 14).

abnú, udeiti prutem, holí (val.).

abOTi lovk nedostrojený, roz-

cuchaný, stapatý (laš.).

abrada, v abrad, tra na Vi-

zovsku
abrat sa, -bu, loudav jíti: Ten

sa abe! Že sa's doabráí! (vých.

Mor.).

abruTa, fe: Kaj ta abrula se

abe } (laš.).

a: To je a! To sú ae!
= to jsou vci, kumšty: Stíla po
zajícoch, dyž vám ich honci pod
nos naženu, to sú ae ! (Vlk 102),

aar, veer, v popvcích žových:
Daj, Bože, aara, prv než bylo vera
(ND. 211).

aenka, bellis perennis (bot.).

aí baba =: slepá baba (hra) val.

aka, kytka, chumáek; acky
vinné (hrozny), rybizlové, bezové;

aka kudlv. meli majú med v a-
kách, vety ve vošinách. Utrhne
s krávy ti acky kudlu = hrstky

(Mor. lid 161). aka, ervum lens

(bot).

áaf: »Húsata sú uáané,*
když se mnoho brodí ve vod (Jicko),

aovíca, -ce, eovice (Vah.).

auka, z dtského »ananý«, fi-

flenka, ženská, která se ráda strojí

(laš.).

ávara, -y, m., nemotora.
aa, -d, pezdívka lovku hodn

oadlému, smdému (Zl.).

adoTa, -íe, kráva jak od slunka

oadlá.
agan, hl s ohnutým držadlem

(vých. Mor.).

agani, do hlavy (aganem) vtlou-

kati, beraniti.

aganka = ekanka, cichorium in-

tybus (boc).

aga nco do sebe = džga, cpáti,

hltav jísti (val.): Trávníky už byíy

pkné; miy husi co aga (Slav.

L. X. 141).

aget, -gía = aheí, oklešek, hl
(laš.).

agnút, udeiti: Tak a agnu!
(val).

agotaf= gagota, štbetati: Husi
agocú (val.).

ahat (slov.) = ohaf (val.) 1. lézti

na strom, 2. sahati: A už mu ahá
do kapce (dok. 15).

ahún, 1. vysoký lovk, vytáhlý:

Byl tu jakejsi pán, takovej ahún
dlúhej (dok. 155), 2. dlouhá noha;
Ten te ahóne natahoje! = dlá
dlouhé kroky (Jevíko).

ahýat intens. slovesa ahat.

áchaf (val.) = cákat (slov.), stí-

kati vodou: Neákaj, a nás nepo-
ákáš!
áchnout, udeiti; ocáchnout, oši-

diti (han.).

achor, chrást zelí (laš.).

achraf se, -chu, ve vod, vach-
tati se (laš.).

achtai se po blát, brouzdati se

(Olom.).

aj vaíašský := koalka vaená se

skoicí, hebíkem a medem n. cu-

krem (Vek.).

aja, -je, 1. ejka, 2. pezdívka
ženské neposedné : Esli se tež uajiš,

ty aj o! (laš.).
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ajda, 1. ano, vru: A ajda, je

tam ! 2. á propos : ajda ! Zaboí som
vám povedzc, ke by sc k nám
trochu pišli (hor.).

ajka, 1. lun z desek sbitý (»lun«
je z dubu vydlabaný) Podl. 2. == aj :

Uvaíme si trochu ajky (dok. 151).

áka = nadje (záp. Mor.): Je
špatná áka na hórodo (na vých.

Morav » ukážka*).

cákat vodu, po ástech vyhazo-

vati : Cákáí hnojvku Jopatú na hnj
(Zl.).

ale ! v právo ! velí se volm (dok.

123).

ama, huba: Ten má amo ne-

vepaenó! Dám t po am! (Jevíko).

amet = tlašet (v. t.): Voda
v bot amí. Raci amijó (Zá-

bežsko).am = kfam = skam, ve

smyslu opovržlivém sedti (ume);
hlavn když se pobízí spát, aby se

svtlo nepálilo (Vah.).

amínek, v amínku, také a-
mínka — v Camínkoch, údolí ve

Vizo\^icích.

ampa = špaek (hraka) v. t.

ampata, -ty, m., kdo se ampá,
špatn chodí (slov.).

ampat sa = achra sa: Ten
ampafa, kde sa tam ampá.? (slov.).

amputa, -íy, m., pezdívka dobyt-

eti i lovku, který nepkn chodí

(vých. Mor.).

amší, -šá, n., haraburdí (laš.).

amtat se, -cu: Camce se, kdo
>se valí jako štyi* (záp. Mor.).

aa, -n, koka (val).

ananý = inaný = aní =
iní, pkný v ei dtské (ND. 24).

andor = avera (v. t.), rozcu-

chaná roba (laš.).

andra na tragai, šanda, co se dá
kolem krku (Jicko).

andraf, -du, šplíchati (laš.).

andvka, jablko toho jména.
Cao, píjmení hor. vedle Caa.

Sklouje se v ostatních pádech
jedn. ísla dle Caa (vzor duša):

2. an, 3. aovi, 4. au, 5. ao,
7. Caú, pl. L obá Caé (otec i syn)

n. aové, 2. Ca, 3. Caom, 4, an,

5. aé, 6. anch, 7. ani (s tmi
ani sa pohádai). Tak všecka (astá)
osob. jména na o s pedchozí sou-
hláskou mkkou: Fráo, Keo a p.

(Df.).

antoryjka n. santaryjka, ery-

thraea cent. (Slezsko).

apa, 1. = opa, kopka sena (val.),

2. tlapa, papr, die Pratze (záp. Mor.).

apák, 1. hrnec apatý, t. j. nízký
a baatý, 2. jablko toho tvaru a

jména, veliké a sladké.

apala, -le, školka mateská (Líše).

apalák — apalaka, dít od 4.

do 6. roku, jež chodí do > apala*
(Líše).

apaa, -n, 1. m'zký, »rozápený«
štp (val.), 2. ^ epa, step (laš.).

apar, apatý (laš.).

ápar, kus vlny s ovce ustižený
(val.).

ápat, -pu, 1. máchati, moiti,
2. Dít už ápe := zaíná choditi

(Jevíko).

ápat sa, -pu, broditi se, much-
tati se vodou, blátem (vých. Mor.).

apatý, nízký a baatý (v. apák):
Na tem poli stojí hrušika apatá
(Bart. III. 349). Och, dobe má Svi-

rák, že ti s tma apatýma nosama,
to že sú nedobí lidé — rozplesklými

(Slav. L. XI. 485).

apura, kdo by rád aml, uml,
neinn sedl (laš.).

apnka, apka, apni, dep: a-
pnkum chodi, po apnce undro-
va (laš.).

apt (slov.), op (val.), sedti
na bobku (Vlk 96). Ten si poapí,
posedí ve vzení (Vah.).

ápi kame, druh vápence (Nové
Msto).
apín n. apoch,ZG.vcí2i\i žlutý, ranný.

apiitka = apura. Tá chalupa

je enom taková apiitka (Zl.).

ápl sa, pikrovati se k zemi.

Slepice se ápi, když ji nkdo chytá,

rozcápený, stojící nohama od sebe

roztáhlýma (Slav. L. X. 301).

apka, dep: Torek šedi na apce
— na bobku, depí (íig. 21). Sednut
na apku (vých. Mor.).
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apkat, tleskati rukama: Rukama
apkala (Suš. 125).

apky, na bobku (Btcha).

apnut (slov.), opnúf (val.), sed-

nouti na apku (vých. Mor.). Tsto
se mn zvihlo, a vil hle, jak aplo,
spadlo, srazilo se (Vyhl. I. 95), 2 lap-

nouti, chopiti.

apotat, -cu, intens. slov. ápat:
Prší, tak apoce.
aprak, tapec (laš.).

apta, -pcu, bolavé místo lékem
natírati; též o kolébavém chodu:
apce se ta aptula (laš.).

aptuška, apiuTa, malá ženská,

která dlá drobné kroky (laš.).

apuTa, -le, apuTka, 1. slepika

ráda apící, 2. malá ženská (laš.).

aputa. Na Záhoí lipenském na
štdrý den lovk zakrnlého vzrstu
spraví se na pólo do mužských, na

pólo do ženských šat, vycpe se

slámou, na hlavu vezme ešeto a do
ruky býkovec. Chodí po ddin, a

kde kterého výrostka potká, bije,

aby prý lépe rostl než on. íkají
mu aputa (Mor. lid 14).

arabaa, -n. U Píbora na smrt-

nou nedli vynášejí ustrojenou v erné
šaty arabau a na dub povsivše,

kamením po ní házejí (Suš. 770).

araga, rozkiená hus (Podl.).

aragaf, aragova, kejhati: Hus
aragá (val.).

arachya, n, zlá stará baba
(han.).

áranec, -nca, znak, kde bylo

áráno.
arba, márati (val.).

áit (na Hané), šáit (na Zlínsku),

utíkati : Cai pimo do hospod (fig.

11)-

arodeník -nica = arodjník.
arodenický: Roste-li po dešti na

hnoji arodenický máslo, bložlutá,

houbovitá plíse, je to neklamným
znamením, že arodjnice ujímá
užitku (Mor. lid 142).

aromra = arodjnice: Ná, ne-

chala teho tá aromra? (dok. 246).

arták, prkenná bouda (val. z rum.).

arúvat, it. slov. carovat (vých.

Mor.).

arýca, arygaf, ledajak árati
(val.).

as : Už je temu as (Suš. 552).

Já si do asu opoledni nelehnu =
nikdy (Vah.).

ása: Ogai ásali chrusty =. se-

šlehovali (Slav. L. X. 141). Fajku
do huby, a už ásá ^ jde dlouhými
kroky (Slav. L. XII. 43).

asit se : Už se así, vyjasnívá po
dešti.

asTador, asíavský rýv, má žluté

hrozny (slov.).

ástavka, hruška toho jména.

asnosf : Dove, Pane, dove mne
po této asnosti do nebe (Suš. 66).

asti, asto navštvovati : Smr
nás astí (val.). Ti sa astíja a rádi

hostinky dávajú (Václ.).

aši, šiditi (val.)

ava, velbloud, nadávka ženská.

avera, avaryja, ucouraná ženská
(laš.).

ážif na koho, íhati (val.).

eatka ^=. eetka, pták fringilla

linaria.

eétko, bellis perennis (bot.).

eorodziny, borvky (St. Hroz.).

eulka, konec prstu, na ruce i na
noze : Srazil eulku (záp. Mor.)
=^ skopl epu (vých. Mor.).

evka =; uka, oka (vých.

Mor.)

ehtat sa, otírati se: Ví sa ehfe
o strom (vých. Mor.).

eho? uvozuje odpor proti vy-

slovenému tvrzení: » Toho býka ne-

uvedeš!* »eho.* eše silnjšího sem
uvédí!« »Pókaj enom, ten ti dá!«
»eho? takového švrka bych se

leki.* (vých. Mor.).

echák, eský hrnec. >echáke
só inai než prostjovsky lebo bro-

decky lebo litovelsky hrnce. Só tak

trocho do ervena a pe tem drsný
jak hlenny tróbe, ešle vite« (Pro-

stjov).

echel, rubáš: Zkazte vy tam
mojí paní, a mi pošle echel nový.

Dvanást truhel otevela, žádné košile

nemla. Když tinástou otevela, tam
ta košile ležela. Nesu tob echel
nový (Suš. 108).
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echer, echerec, ostrý, ponejvíce

lesem porostlý heben hory: Vystavit

sa na echee (Vlk 95).

echtat sa, -chfu = ehíat: Koé
sa echrú krkama o šrak, trou

(vých. Mor.). Mašík sa echtáí o píot,

škrabal se (Slav. L. XI. 469). Kabát
oechtaný, odený (Zl.).

echman = echmant = erch-
mant, euf. ert: echman to vzal.

Kam t echmant nese.?'

echoit, dim. slov. echrat: na-

echoený, chorý; obraz od slepice.

eká = áka, nadje : malá eká
(val).

ekaná = ekání: Pámb zapía
za ekan! Myslivec býi na ekané.

ekanec: Novomanželé nedostali

vždy hned » místo* ; kolikrát byli

»ekancama« 10—20 let a s rodii

pi stole se živili (Vyhl. II. 117).

ekanka 1. výstupek pede dvemi,
podobný han. žudru (Vyhl. VI. XIX.
38). 2. >Vitam e, ekanko, smr
ma mita ^ na kterou již dávno ekám
(Suš. 13).

ekat l.sgen. : Cekáme sluníka
z voblak (Suš. 36). ekaj, ekaj,
kraviko, tej zerenej traviky, tak

jak já sem ekala téj modrej suk-

niky (Suš. 483). 2. s akkusativem

a infinitivem a) sloves dokonavých
s významem budoucím d) sloves ne-

dokonavých s významem pítomným

:

Já ho ekám dnes pijet =: že pi-

jede. Eše zme vás neekali stávat

rzi neekali jsme, že již vstáváte

(Zlín). Srovn. pamatovat. 3 ekám
na to jak na boží smilování. Cekali

zme t jak dti matku s trhu.

eledín 1. svobodný chasník slu-

žebný, 2. svobodný synek: Vil sa

na ma fudé ptajú a dvátka zdo-

vídajú, í sem já eledín (Barr. I. 70),

3. = dobré kvítko: To je eledín!

eto 1. v pl.: Pani myslivka tak

tam dali nad studnu ty ela a dívali

se dolu (laš), 2. píní deska, v pedu
i v zadu mezi bonice (boní desky)

zastrená (vz 18.), 3. jméno vrchu

na Vsacku.
eionín, tra ve Chvalkovicích.

eTusno, elesno (záp. Mor.), e-
íust n. efusa (pl. fem. vých. Mor.),

otvor do kamen.
eTústka, drobný, slabý lovk

(Kt. Dod. I.); též píjmení.
emer >to sú gue jak oechy

pod kolenama, na krku a pod psú.
Je z náhlýho kroku a pití náhlýho«
(dok. 266).

emerda, coU. drobotina, dti
(Dob.).

empel = epel u nože (laš.).

emu 1. na: em to bude.? (Zl.)

2. pro (Jicko, laš.), emu ni = pro
ne? Cemu's tam nešel? emu si tam
nebyl Všeci se ptali, emu pláe
(Vyhl. L. X. 264). emu noeš
(Suš. 517). emu si psa neval?
(Suš. 133). 3. protože, nebo, vždy
(laš.) : Hrab zakázal Tesem chodit',

emu ma tam zv. Nbud dnes
prše, emu je tak erstvo. Kostela

nuvidži, emu je v nižin. emu
je hojn takových, co študyruju na

knze a potem nchaju tak. emu,
kdo dla cihlu, to ji nmože día,
ež na svojim pofu. emu, dy my
idm na huby, to my vidimy . . .

Studna je tak hlyboka jak ten kopec,

emu, dy vtr fuka, papir tam hod-
zeny id kanálem.

ep 1. železný konec lušn, za-

strený v ose (vz V.), 2. u saní

(san 2).

epák, hlinná, erná n. ervená
nádoba na vodu s uchem, hrdlem
a » culíkem* (menším hrdlem v boku).

Dosph pijou z epáku hrdlem, dti
culíkem (dok. 156): Nesl na zádech
nezacpanej epák (dok. 161). Naber
mn, dveko, vody do epáka
(Suš. 382).

epaa, -n 1. step: Mám hlavu

jak epau (když hlava bolí) vých.

Mor. 2. hlava ve rení: Dostaneš po
epani, uhodím t do epan (Opav.).

epcovat, bíti po hlav: Naep-
covál mu. Chlapi sa epcovali (Slav.

L. XI. 229).

epek 1. do sklenice = zátka

2. epky = mandle : Ditti spadly

epky. epky spadlé (zapálené man-
dle) »se zvihají, potahují*, t. j. siln
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z dola na horu potírají nastínnými
palci.

epéit sa, vynášeti se nad jiné

(val).

epice bývaly za stará soukenné
neb aksamitové, kožešinou obšité,

dle kteréžto kožešiny mly svá jména

:

sobolovica neb sobolina, vidrovica

(slov.) = viderka (laš.) = bedí e-
pica (Br.), tchoovica, kunica, bara-

nica.

epika 1. arodjnice (Zábežsko)
2. Srazil epiku = eulku (v. t.)

Jimramov.
epka = epice (vých. Mor.).

een, -a, m. 1. een hory :=

heben, 2- šindel složený do eena,
jako stecha v šárech složený, aby
neležel jeden zcela na druhém a mohl
»obtúchnú« (obeschnouti) v. hra
(Vlk 46), 3. sí o pl oblouku. Rybák
drže een v ruce brodí se s ním
ve vod.
erep, step: Mám prehodzený

erep u tebja z=. zavroubeno (Dob.).

ereša = kereša, teše (Dob.).

erevo, stevo (Dob.).

ernast: Kýho ernasta, euf. ert.

ernastý, ernavý (val.).

erava, erný mrak: Za našú

stodoíú erava, mrakava (Bart. II.

152).

ernica 1. druh švestkového ovoce,

2. erná tešn drobná, 3. ostružina,

4. erná ornice.

ernicí, ostruží.

ernika fazole drobná, ploskatá,

erná do rnodra (ND. 180).

Cerniné, v Ceminém, pole na
Vizovsku, na nmž je ernice= erná
zem.

ernidlo 1. plevel rostoucí v pše-

nici ; má na vrchu stapatý klas žlutých

kvt, ze semene trousí se erný prach,

jenž mouku erní (melampyrum),
2. inkoust (iaš. vulgo).

ernigal', umounnec, ušmouranec
(laš.).

ernina 1. actaea spicata (bot.),

2. erná (smdá) mouka (laš.).

ernstý, ernavý (val.)

erno, mnoho: Belo ich tam až

erno (Mal. XXIII. 223).

ernohlávek 1. sylvia atricapilla,

2. parus palustris (Zl.), 3. prunella

(bot.)

ernohlávka, ujaga chamaepitys
(bot.).

ernopasý, druh holub.
ernucha = ernufa, erná kráva,

ovce.

erný 1 . špinavý : v iernéj som
košeli (Bart. líl. 577). Hlava za-

bachíaná v erném epci (Bart. III,

488), 2. dobytku vepovému íká se

euf. cérný n. ušípaný (^ špinavý),

3. ba erného ! euf. ert, 4. erný
drozd = kos (hor.), erný koe,
helleborus, erný rákosník, pták cinc-

tus aquaticus (Jimramov), erná jate-

lina, cytisus nigritans; erná polívka

=: zasmažená (záp. Mor.), erný
maso = uzené (han), 5. erný Jak
uhel, hlave, kavka, zem (špinavý),

kominá (ušmouraný), bot (prádlo),

drahý (ruce n. nohy neisté).

erpák, devná nádoba pllitrová

z mosoru, t. íládru bukového vy-

soustruhovaná (val.).

erstvuký, líbezn erstvý.

erstvý jak ryba, hád, cigán

o hromícách.

ert, na vých. Morav ert. To
sú ert baba! (Slov. obr. II. 92).

ert s tebó vobšívá dírke = nepo-

seda (Líše). Ty si na místo erta I

(o lovku, který psobí pohoršení).

Ve sósedi, chlopatýho erta dbáte
(arch. I. 84) = nic. To smrdí ertem
1= to je nebezpené. Topí ertem
=. zamýšlí nco zlého. AFe to eše
tedová býl ert maíý chíapec, po.
= dávno (Slov. L. X. 371). Nestojí

to ani za starého erta. Vzáí to

ert. Janek kúíi enom tak Teda ert
za zíé neméí ^=. pro jméno, aby se

neeklo (Slav. L. X. 299). Býí t
tam ert diužen ! Sak's tam erta
díáíl (= pro's tam šel.?). Ale do
erta, dy sem pece sám vidl a p.

Tu máš, erte, kropá (krop si sám).

Už sem se mu dos napomáhat, afe

eše jednúc mi neekí : erte ábfe,
dkuju ti (:= N. N.j. Na a jdi v erty
do pekla (Kda II. 88). Peníze sú

v erty. erti vzali! — opovržliv,
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u vdomí vlastní pevahy, na zpsob
mezislovce, jako by ekl: No pravda!

No hle! Ale di! a p.

ert, druh tance (Suš. 602).

erta k, hora na Valaších =:

arták.
ertí = ertv, ertový, ertovský

:

U tebe mám ertí bydlo (Suš. 7,).

ertí hovno, assa foet., ertí kus,

succisa pratensis (bot.), ertí tabák
lycoperdon bovista (houba).

ertinec = ertí trus (Vyhl. VI.

XIX. 151).

Certoryje, v ertoryjách, žleb

u Vizovic, tra ve Vrbticích, osada

na Olomoucku.
Certov, vrch na Vsacku.

ertovaf, klnouti (jako * hromo-
vat';). Slav. L. XI. 47.

ertovec, vinohrad (Žeraviny).

ertova rodina, pezdívka kozám
(ND. 199).

ertovo kídlo, succisa pratensis

(bot.).

ertovo peí, stipa pennata (bot).

ertovo žebro, aspidium íilix

(bot.).

ertový: Kde ste do értovéj

chvíle := do šlakovéj == tak dlouho.?

(zi.).

erv: ervu máme te drohe:

vlasáke, hléste a šóre. Vlasáku máte
névic v greftách k Dobanom. Dež
se tam necháte v greft dobyte
napit', vleze mo vlasák do hobe a

zavrce se mo do kosti. Hléste do-

stane zvie ze špatnyho fotra a šór
se pechetne na kužo tak maó
(fig. 23). erv kruený, velí erv
zasedlý ve vajíku ; erv bršený, vela
z vejce vylíhlá (Zl.).

erveák 1. sukno barvy ervené
(Vlk 100), 2. brambor ervený.
ervenastý, ervenavý, ervený

(val.).

ervenat se : Sreku mu zavá-

zala, by sa na nm ervenala (Suš.

174). Tob líka erveajú a mn
ne (bez se) Bart. III. 416.

ervenec, tra (Blansko).

erveníce pl. f., kožené kalhoty

hanácké.
ervenina, ervená pda.

ervenka 1. koza srsti ervené,
2. pták luscinia rubecula, 3. hruška
toho jména, 4. úplavice.

ervenochvostek= ervenka pták

(Jicko).

ervený 1. ervený trn, lycium

barbarm (bot.), 2. ervená = krev

:

Ai ervená pi tom tékía. Uhodíí ho,

hn ho ervená poléía (vých. Mor.).

ervená ju polévaía, do šáteka
utírala (Suš. 114), 3. ervené pon-

dlí 1= velikononí (od ervených
vajec) Mor. lid 42, 4. ervený jak
krev, ohe, rechtorovo tele (o holce

píliš ervené). Má milá byía bys
ervená jako rys (Bart. II. 303).

Uvážu si pentfu ervenu jak plame
(Suš. 261).

ervina, kráva s ervenou srstí.

ervinky pl. f., neúrodná pole

s ervenou zemí (Nov. Msto).
ervík, verbascum (bot.).

ervivec 1. polygonm persicaria

(bot.), 2. ba ervivcal (euf. :=: ert).

esanec, -nca, pohlavek: Dostane
esanec (dok 43).

esat 1. títi: Oeš mi trochu ten

kabát :=: oti kartáem. Kráva se eše
o strom (Zl.) ; 2. ovoce (v záp. Morav

;

na vých. se trhá, obírá) : Syneek
hruštiky oesal (Suš. 751, od Daic).

eský šajn = ti krejcary, eský
stíbra = groš (slez.) : Hotuju vám
pecen chleba a kolá, eše k tomu
esky peniz na pomoc (Suš 748). Kery
poctivy mládenec, da nam groš eský
na vnec (Suš. 740). Dá — ji gréjcar

nebo eský, zapíatí mu Bh nebeský
(Suš. 741). Eše ja vam koledniky
esky dam (Suš. 746).

esneica, -ce, polní esnek
(Peck).

esneka (han.) =: esnekovica
(val.), esneková polévka na snídaní.

esf (na St. Hroz. gen. cesti^ Dob.),

titul : Jaká es mu náleží ? Dát mu
mat est'. Nevím, jakú est' vám
mám dat (jak vás titulovati).

ešák nebo éška, brambor p-
vodu eského, dlouhý a kropenatý.

eška, polévka zemáková s es-
nekem, koením a trochou másla

(Vek.).
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etina, etiní, chvojí (vých. Mor.)

:

Pjdu do Seninky, narubu etinky
(Bart. III. 510). Naíam sob etia
drobného (Bart. II. 80).

etinka, vtvika jedlová : Namoil
etinku jedlovou ve vod svcené
(Kda II. 288).

etinový, z etiní: etinová búda
(val.).

evela, píjmení.

i, tázací slovce, uvozuje otázky
pímé i nepímé (val., laš., hor.): i
já bíúzním? Do poíeda spala, eše
sa pítaía, i za asu stala (em. 64).

Co chceš, i peníze, i co.? Co je

ti, mj hebeku, i bys jedí, i bys
pil.? (Kda I. 71). Nvim, i zvonili

už, i ni.

í je to To je tatíkovo, našeho
Jozefa. Kdo je silnjší, toho ty peníze

budu. (Nikdy v tom smysle > patiti,

náležeti a p. germanismy.) Nevdl,
í je =z byl úpln zmaten. Co je

ího, nech stát, a je svatý pokoj =
cizí (v. iji).

lbit, breeti (slov. cébit sa) : Ne-
ib ! oibené (han.).

ibnút, švihnouti: Jak té tým
prutem ibnu ! (dok. 20).

ia, -e, iena, koka.
iavka, pták fringilla linaria

(Víškov).

ó, ii, volá se na koku.
iírikat, o zpve vrabím i jiných

neumlých zpvák.
lívac, uspávati dít zpvem

(Dob.).

ioreka, coronilla varia (bot.)

hor.
iové rodziny iarodziny, bo-

rvky (horíí.).

ída, 1. ada: Až na a pijde
ída (Slav. L. X. 34i. 2. íkadlo,

jímž se dti pede hrou »ídí« :=

tídí (val.). 3. Pohnkm rozkazo-

váno choditi na ídu =: na stídavou
pastvu za pomocníka obecnímu pa-

stýi (Vyhl. I 73). Zvlášt, když
obecní pastý pásával v lese na ža-

lude a bukvici, chodívali jednotlivci

z poádky na ídu mu pomáhat (Zl.).

4. stádo koní na pastvisku: Kde je

tá ída? (Kromížsko).

ídit, stídati: ídíí dvice jednu
po druhéj =^ stídal pi tanci (Vlk
84). Cídili jednu psniku po druhéj

(Slav. L. X.376). Chlapci sa ídiU =
rozpoítávali pede hrou (L, X. 34).

Mosíme sa ídit = stídati v návštv
kostela, když je nás málo v dom
(Vych.). Dycky sa ídiH, kerý má
oprava svtidío (Slav. L. XII. 83).

Poídil všecky = podlil, navštívil

všecky po ad (Zl.). Sak sa poí-
díme = vystídáme. Vyidili sa už
všeci ^ vystídali (Zl.).

igava, píjmení (val.)

íhaka : Krom svateban po-
zvaných úastní se svatební hostiny

také hojn nezvaných hostí. Jmeno-
vit picházejí dti z celé ddiny na
óhacku (na Hané), na sfacky (u Pí-
bora), ,na výstižky (ve Slezsku), » íha-
jíce*, >sraíce« nebo »vystehujíce«,

aby se jim také neho dostalo, bu
od hostí píbuzných aneb od svateb-

ních hospodá (Mor. sv. 56).

íhat : íhá jak ert na híšnú dušu.

lhnút, íhaf, sahati po nem
(val.).

Cihvky, vinohrad (Bzenec).

iji, ija, ije — ijiho (ijeho),

ijej — iju — ijum atd. dle rybí

(Dial. I. 121) =r í i a>/(laš.): Ne-
cho do ijiho. Dy nemam vlasniho,

nchcu ijiho. Lakomec rad z ijiho

se krmi. Snadno dava z ijeho. Ne-
máš koa svojeho, slizaj s ijeho.

Zpedy grabni do svojej kapce, potom
do ijej. Zpedy zamta ped svojum
svium a potem ped ijurn (na Opav-
sku).

ík, 1. ryba cobitis taenia (Podl.).

2. =: jemenné zrno, modré puchýe
na horním pysku praseím ; musí se

vyezati,

itek, štít hory (Loriš).

iíý, 1. svží, co ješt jest v p-
vodním, neporušeném zpsobe : ilé

devo, op. suché. Ty trnky sú eše
ilé = ješt nedozrály. Maso byío

eše ilé = nedopeené. Eše býí

ilý = mrtvola ješt nezhnila. 2. Já
sem ho ilá = mám k nmu cit,

srdce (Nov. Msto).
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ím, 1. jakmile (val., porn.) : ím
vytáhnu, hn idú. ím dojeía do
msta, sJožiía hrnce. ím vrn zna-

mená svita, už ich vid na poli.

2. Abysce sa ím spš poduili =
co nejspíš (Dob.). Ty ím de míád-

neš = den ode dne (Vlk 81).

in, 1. Pišéi až po všem inu
(post festm). Žebrali sa ze vším

inem a pustili sa do svta (mit Sack
und Pack). Páni jeá kvíaíy ze vším

inem =: i s vnitnostmi (Vlk 10).

2. Kže zstala, jak z inu vyšla

(Vyhl. II. 182; v. init). V inu sa

zdá by tá koza dobrá = v ezu,

uvnit (Slav. L XI. 179). 3. Každém
inem tam mosim i =: zpsobem
(Mal. XXIV. 68). 4. Je mi to na

in = potebuji toho. Tak ti na
in =r dobe ti tak (hor,).

ina : Ten kostel je tak veliký, že

je ina z nho trefi (co initi) han.

Beío tam ina dosta kapku vod
(Mal. XXIV. 64). Bode se mt ceno

vezlekat z dlohu (hodn práce vy-

vzlykati se). Bode mt ceno održet

se na familii (chalup) Olom, N-
vyhrajece nijakú in (žádným zp-
sobem) Dob. To byía meteF, to byia

ina (hrza) Slav.L XI. 179. V tako-

véj šutoici byía ina, nech Bh brání

(Slav. L. XII. 420).

init, 1. kozu =^ vydlávati, 2. láti,

hartusiti : Ten iní ! (Jevíko).

inovní zuby = tenové (val.).

ip, ip! volá se na slepice na
Jicku a ve Slezsku.

ipet, pištti: Kue ipí.

ípek, 1. zátka (záp. Mor.), 2. ípky
= krajky (slov.).

ipka, ipulka, slepice,i = zátrky, kousky, noky; ír
otrubový, kaše (Dob,),

irý: iré pole (stálý pívlastek,

srovn. r. istoje): V irém poli for-

man stojí (Suš. 7). Vyprovo ma,
moja milá, až tam do irého poFa

(Suš 112). K irým horám pospíchali

(Suš. 192). Nalejte iré smoly kon-
vici (Suš. 20). Janíek je irý zbóník
(Bart. II. 29). Išéí Janko okoío ryb-

níka, nadešéí tam irého zbojnická

EartoS: Dialektický slovník moravský.

(Suš. 794). Mám t dat Turku škare-
dému, pohanu irému (Suš, 125).

íslo u pluhu v. pluh 13.

ísnout, seknouti, zvi. holí, biem
(han.).

íst: Já eto, že bode pršet =:
mn se zdá. etli zrny, že je liška =
domnívali jsme se. Vony etiy, že
je pozd (Zábežsko).
ist, pkn : Dkuju ist, Di tam

ist zhuru (Zábežsko).
istec, -tca, m,, 1. linaria vulg.

(bot). 2. náledí (záp. Mor.).

cisterna, -n, kašna (Slav. L.
X. 34).

istica, -ce, chinopodium (bot.).

istidto, kráva po otelení se isti;

co z ni vyjde, tomu se íká istidío

(Vah.).

istý: Pokazí se to na cesty cesto

(Mal. XXIII. 228), Na isté isto je

híúpý (Dob.). Na miljy isto sme na
vás zapomnli zn docela (han.). istý
Jak sklo, (žito) jak by ho holub na-
obíráí. Chalupu má istú =: bez
dluh. To je istý dvátko ^ hezké.

isté rob (Zábežsko). Uliánka istá
panna (Suš. 167).

ítat — ícu 1. Kolik že ty si

íceš už? = kolik je ti let (Slav.L X. 143). 2. s inf. : Za oves si

íce utržit 40 zl. 3, =. míniti (srovn.

íst): Citát sem, že bude prša (val.).

Já ícu, že dnes pijede (Zl.). Já ícu,
že si pole ani v zim neodpoine,
jak néni snihu (Zl ). Já sem ho zde
ítal =: domníval jsem se, že je zde
(Jevíko). 4. ítat se s nkým =:
útovati: Idu sa s vámi ítat' (val.).

5, Hrozenkovjanka nikam nekroí,
aby neíkala njakého ítání; v>tá-

vajíc léhajíc odíkává arodjné
formule, chodíc polem, na pohledne,
na to ítá (LN. II. 165).

itovaf — ituju (laš.) = ítati,

íž (laš. tíž) je dvojí 1. obyejný,
2. olšák, který má erné kapky pod
zobákem (Zl,),

ížíek, troglodytes parvulus (Mor.
Ostrava).

ížif (laš. tíži), byste jako íž
hledti, Chaíupka iži pod horu,

vyhledá.
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ižmá, -a, kdo šije ižmy, uher-

ské boty: ižmái nechtli ušit mojéj

miíéj ižmy (Suš 522)

ížova, tra (Koryany).
ižovice, tra (Dešov).

ižovky, tra (Boitov).

kat, skytati: ká se mi (han.).

Cosi mu ká = má na cosi lasko-

miny (slov.).

kavka, škytavka (han.).

lampat, -pu,zelí= šlapati (Olom.).

tánek, kolénko prstu ohnutého:
Bií íánkama do štola.

lovk := mužský (osoba =^ žen-

ská): Tomu lovku, téj osob pokoj

dejte (formule zaíkací), > Je tu jakýsi

lovk* oznamuje se hospodái pišlý

jnuš neznámý. Ty si íovk to udvih-

nú =: neuzdvihneš toho (Vah.).

2. svdek na svatb: Voíáí sem si

ho za íovka. Stáí sem mu za lo-
vka (Podl.).

lovenstvo: Doruósc do lov-
enstva = dospti pohlavn (Dob.).

Dcerám Marin, Salomen a Bt,
jestli k lovenstvu svému pijdou,

synm Havlovi a Jakubovi každému
na veselí dva stoly, jestli k svému
lovenství pijdou t. j. k satku
(arch. I. 93).

tovina, puch lidský: Fuj, smrdí

tu lovina (Kda II. 34).

tovinec, trus lidský.

tovisko: Náš kmotr je dobré
íovisko.

lupek, jamka pod oknem, v níž

bývá nádobka na stékající se vodu
(záp. Mor.). *

madit se: Kú se madít do oí
(vých. Mor.).

mahó = šmahem (Zábežsko).
máchat, máchati: Vymáchaj tú

hadru v istéj vod (vých. Mor.).

mák 1. káer (Daice). 2. Chodi
po maku, maká po tm (laš.).

máat, siln baviti, velké puky
dlati (vých. Mor.).

mání, drobné roždí: Nazbírat

sem trochu máá (hor.).

marygaf, škared márati.
melech = melák (sev. Mor.).

meTena, kráva barvy melí.

melky pl. f. = všelky, ptaí hmyz
píživný (dok. 128).

merka, usazenina z roztopeného
másla =: cmúr.

moch := och, ich (záp. Mor.).

mochtit se, cpáti, tlaiti se do
neho (záp. Mor.).

mrrá, -a = mel (Df.).

much, vn: To víno má divné

moch (Maš.).

muchaf, mnoho kouiti (val).

mýr, malý, zakrslý lovk (Dob.).

mýi sa, hemžiti se: Tak sa

to mýí jak tá chroba (Vlk 91).

Aj ogar sa všady mýiío ze sa-

ama (Slav. L. X. 379). A už sa

to mýí všade po vrchoch jak na
bravením kopenci (ib XIII. 371).

núf — nu = ísti (val.).

obnout koa, Šibnouti (han.).

oek, špunt, malý lovk (Maš.).

oce íkají uka, evka, eo-
vica (slov., val., han.), oka, oavka
(laš.).

oga =: oha = aha, int. o-
hýca, ahýa, lézti na strom (val.).

ogavec, -vca, ahoun (val.).

omyra, jméno kozí (val.).

ouhat 1. nepozorovan, všeten
nahlížeti (záp. Mor.), 2. hloup na
nco hledti: Cóhá jak sysel z díry,

jak žába z prachu (han.) v. t. cúhat.

ouchnout = ichnouti: Maso
óchne, je naóchly (Jevíko).

ožika, jméno kozí (val.).

peii =: špeli, rázem hoditi: Tak
tebú pelím! (Slav. L. X. 32),

rpák := erpák v. t.

teník, balíek píze. Ze dvou
teník bylo padeno, ze 12 štuka

(as. Mat. mor. XXVII. 92).

ub =. ubek = uba, chochol

ptaí (laš.).

uba, ošumlá halena (val.).

ubák, tenký prut: Vyubat u-
bákem (slov.).

ubat prutem, šibati.

ubatý, špiatý (laš.).

ubek, cirsium arv. (bot.).

ubr := ubrek, satureia (bot).

uák 1. kdo na jednom místé

smutn uí, 2. pes v dtské ei
(Vyhl. VI. XIX. 333).
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uátek, kdo nkde uí (depí),

depidlo (Slav. L. XI. 177).

uet (uat) 1. depti, vzeti:

Poád' doma uí. De dotel uíš.?
(Slav. L. X. 297). A co ty tu uíš.?

Zauéí sa kdesi. epika roztrhaná

na mé hlav haž do rána uela
(Bart. I. 105). 2. Koka uí na

myš = íhá (Br.) 3. býti po tichu,

mleti: u, babo! Abych už uaía!
4. oí jak pes na horký krópe,

uí jak Filip na jelita.

uení, žráni v biše (Jevíko).

uno, trudno, nudno: Dyž sa

hodiny zastává.^ to je tak uno ve

stavéú (vat.). Že je tam tak uno,
pravit, že on tam nebude (Slav. L.
XII 487).

uovina, sláma z eovice (dok.

126).

úda = ída (v. t.).

udák, pezdívka: Ty udáku!
(jako: »mohl by ses stydt*).

udidto, zamlklá, nedvivá žen-

ská.

udit, chlapec 12— 151etý: To ti

udité Mikovi vyvedli (Zl.).

udi sa = udova sa (v. t.).

cudný, divný: To je mi cudné
(slov.).

udova, domlouvati vyítav

:

Tata mam hrub udovali (Vlk 17).

udovát mu o to.

udova sa 1. diviti se: Skalické

dvátka všecky sa udujú (Suš.

127). Ja nic ty sa neuduj mojéj

zelenosti (Bart. II. 36). 2 vaditi se

:

U súsed sa udujú. Nevím, co sa

to zas spotu udovali (val).

udrný, iperný, svižný, bystrých

oí, hezký — ne udrný: zasmušilý,

shlídavý: udrný ogarec. Dle Slavi-

ínského (Vlk 20) chlapec je udrný,

dvica ubrná. Vlaštovika udrná,
pkné erné peí má (ND 54). Dnes
je tam udrno = ujno (v. t.).

udy, smdý: lovk; kráva udá,
podpálená (Nov. Msto).

uha, nalézavá ženská; pezdívka
ženské vbec: Co tá uha tady poád'
chodí? (Zl)

úhaka. Dti o svatebním veselí

chodí na úhaku pod okna, aby
nco dostali (dok. 86).

uhaíka, druh sladkých jablek.

uhaa, huba (potupn).
úhat 1. dívati se nepozorovan,

na p. dírkou klíovou (Kyjov). Co já

potebuju, aby ledajaká neplecha

mn úhala do oken (dok. 62). Janek
úhal okýnkem (dok. 264). 2. óhá
(=: oí) jak po nebozízo. óhá
{zzz oí, tróbí) jak vl na nový vrata.

Vidíš tam na hrošce teho Hro, jak

na nás óhá = zevluje (Mor. lid

149). óhá mo sláma z botu.

uch = puch.

uchajda 1. Vaívali sušené kar-

látky na povidla, vodu s nich siili

a té íkali uchajda. Lidé si kupo-
vali uchajdu a pipravovali z ní

»uchajdovou máku* (Perov) 2.

káva (žert).

uchák, slídil

uchán, nos (potupn) frák.

uchat: uchej I hledej (hlavn
jídlo, v troub, v komoe). Též o lásce

:

uchej, kerou mám. Už se ouchali.

Nemžou se suchnout (záp. Mor).

uchnlt, piplati, mrviti, kaziti (záp.

Mor.).

iJchnút 1. zapáchati : Maso uchne
2. uchnu, uchat', stíkati (laš.).

uchtaka, rýpavá práce (dok.

287).

uchtanica, blátivá cesta (Olom.).

uchtat = capat, žvaniti (Jevíko).

uchtat se s ním, šukati se.

Taková je potom fajnová, enom se

ped zrcad em ulizovat lebo se doma
uchtat (dok. 161)

ujno : Naša paní ujno spí (Bart.

III. 736) = snadno se probudí. Dnes
je tam ujno = hlásno; hodn zima

(daleko »ut«, slyšeti).

ujný, val. uvný, citelný, jemný :

uvné prsty, ujný nos, má ujné
spaní, netvrdé, snadno procitne, 2.

páchnoucí: slaniny, máslo (hor.).

ukyta, ukyce se mi = šukat
(laš.).

uTena, koza s malými boltci

ušními, skoro jako by uší nemla
(val.).
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utka, ovce s malými boltci (val.).

utý, nesvný (odv) val.

umenda (Žár) := óhaka, í-

haná.

umt, sedti v neas.
ona, ona ! volá se na prase (han.),

una, uka, morce.

ua, n, huba (hrub): Poád'
má uu opuchlú (dok. 271).

uák, hubika: Dala mn uáka.
Koliks jí dal uák? (Br.)

uák, rypák praseí (val.).

undat, tleskati rukama (záp. Mor.
v ei dtské) : undy, undy, un-
došky! (ND. 18)
unt, lelkovati: Co oniš? (Je-

víko.)

ukaa, ovce trkavá (val.).

up (upec, upek), vrch s plo-

chým temenem: Bývá na up. Též
jméno vrchu v. Kyera (val.).

upka, fena, zlá ženská.

uprný, iperný. Dnes je venku
uprno =: zima (záp. Mor.)= udrno
(vých. Mor.).

upryna, chumá vlas (laš.). Po
»upryn«, dlouhých to vlasech v týle,

sotva jsou již památky ( Vyhl. II. 158).

2. všetená dívka (Opav). 3. ovce,

má kštici^ na hlav (val.).

ur: Curym voda kapaía = ci-

courem (Lor.).

uraja, -e, m., mamlas (Lor.).

urchaf, za vlasy tahati, cásati

(Ostrav.) Kt. Dod. I.

urnký, irý: istá urnká sl
(val ).

ut 1. slyšeti: Cuía-jis, céreko, já

sem na a voíáLf* Poúvaj, céreko,
budu na a volat (Bart. III. 215).

Cuía voze za Tesem (Suš. 172). Uu)eš
o mn smutnú novinu (Suš. 262).

2. cítiti: Knz ptaí se koiho, eli tež

uí tu vuu (laš.) L. XI. 265. Za-
jíce pichoúvali k ovírn, ujaci
vu sena (Vlk 13). Je ho uc, už

je kelko dní zabitý = páchne (Dob.).

3. ut sa v nem, cítiti se vinen

:

Ke sa v niem neujem, nebojím
sa (Df.). Na Zábežsku práv tak se

užívá slovesa cul jako v náeí slov.

a val.: ul zvonit. Nic nového neul.
Neul ruku = necítil.

uvík, athene noctua (hor.,

Píbor).

užinka, u užinky, tra na Vi-

zovsku.

vachat, drobným krokem jíti:

Dít vachá (Jevíko).
váchat, máchati ve vod.
vachnout, zabísti: Strýc vachli

nkolikrát do kaluže (fig. 22).

vachtat se, -chtám i -chcu, blátem,

broditi se.

vachýaf, intens. slov. vácha
(val.).

váka, kudliti celou hrstí; cickat,

kudliti dvma prsty (val.).

vandraf, -du = vácha (val.,

laš.): Uvande-li si dveka pi
umývání šaty, dostane ožralce za

manžela (Kda II. 312).

vaha se po nem, šlapati,

motati se (han.).

vaucha, budiž k niemu (han.).

varda, hav: To je téj vardy
ve škole ! (Bzenec.) V uh. slov. varga,
nezvedená chasa (nadávka).

vat = štváti: Ms psa, pro ho s

nevaj.? (Suš 133.) Psa na u po-

vaía (Suš. 778).

vrnaf, hodn téci. Dojí-li na p.
kráva hodn^ íkají: »Tá vrá!*
val. (Kt. Dod. I

)

ábet (džaboí, džabeí, djabeí) Laši

íkají vždy m. ert: Djabel t tu byí

dlužen. Djabli v tob sea. Jak sto

djabíuv.

ábetka, žena áblova (žert.) : ábel
zlámal nohu a ábelka ruku (Suš. 684).

áblí, ábelský : dabli robota, ábli
dcko (laš.).

abotaf, štbetati: Co poád' a-
boceš (val.).

dabrovat, žebroniti : Decke dabro
abe se mo z pachte opostilo (Loštice).
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dacan, pihlouplý lovk, »boží

dárek bez kvasu* (han.)

dakaníca, tlaenice (han.).

dakaf n. aka, makati: Tvaroh
se maká, šaty se akajó, všecko

se to poaká (han.).

áko, pytlík na tabák: Sahaj do
áka! (Dob.)

ad, nadávka: To je starý ad
(Opav.).

dadat, spáti (v ei dtské) ND. 24.

dad= jadét, svrbti (Dial. I. 63).

dach, dašek, stecha (Opav.).

ách, euf. as: ba ácha! (Mor.

lid 102)
áchant = ách: Nešápené á-

chante! nezvedený kluku (han.).

ajk = ábel (val.).

dajný, kdo rád dává: Néni velice

dajný = skrblík

ák = ách : Ej díva, díva, sto

ák v tob (Suš. 228).

dál: Di chaíupku dal ^ o dm
dále (Vyhl. VI. XIX. 524). Dál už

tam necho (podruhé). >Už vás nco
postrašilo.!** »0, dál ne* (nikoliv), já

se strašidla nebojím dál (do konce).

»Je váš kostel pkný.?* >Je dál

pkné* (dosti pkný) Oi mne dál

(sice) nebolely, jenom horkos sem
dostal do nich. Já sem ho dále ne-

vidla, ale slyšela sem o nm. »Ty
to neuneseš! »To dál ne!* (ano,

unesu) Zábežsko.
dala, vzdálenost (záp. Mor.).

dálava, veliká vzdálenost: Ve to

je dáfava od nás (Slav. L. XI. 380).

daleko-ll ?= kam .? : Ach daleko-li,

panno Maria (Suš. 6). Lidé se ho
ptali, daleko-li jde? (Kda I. 205.)

Na vých. Morav ptá se druh druha
na potkání obyejn: »Daleko-liž.?«

dální, daleký (Df.).

dalšo : z dalša na to hlea, je to

pkné (z vrší vzdálenosti) vých. Mor.
ama = jáma; dlek, do nhož

dti ve fazole hrají (záp. Mor.).

damašanka, druh jablek.

damaška, durancie.

dámlky, pl. f., stevíce vykrojené

s pezkami (Líše)
rfamovat, dlati jamky: Pes a-

muje = hrabe. Budem amovat me-

láky = vykopávati ze zem (záp.,

Mor.).

amit, dotrn žádati (záp. Mor.).

dandula, -le, uzená klobása domácí
(dok. 113).

daheTa, -Te, kráva, od podoby
s dakem, s rohy pímými, ale ples-

katými.

dáka, da.
Dano, píjmení. S strany skloo-

vání v. ao.
darazina, »vika, roste v pšenici,

kvete modrým, má erná zrna vtší

než koukol* (Mor. Budjovice).

Dareba, -n, v Darebni, tra na
Vizovsku.

darebný, na darmo : Nechok nám,
syneku, pes vršky doliny, bude ti

chodníek, bude ti darebný (Suš.

292). Na vých. Morav je ob>ej-
njší tvar darebni: Jarmaky sú da-

rebni (Slav. L. XII. 83). Staenka
už byli darebni ^ churavá, slába.

Su jakýsi darebný = churav.

darebnica, ce, darebná žena.

darebnína, darebná látka Ne-
kupuj toho, je to darebnina. To si's

kúpíí pknú darebninu

!

argatý, argavý= jaabý, krope-

natý: kúra, sova, pes (laš.).

argoš, -a, kropená, kropenaté
zvíe: k, kocour (laš.).

dait: Da pán Bh, dveko!
(Suš. 111) = dej Bh štstí.

armaTa, -Fe, nešika, tulipán (laš.).

darmo : To už je darmo = nelze

zmniti.

Darmodaj urnel, Kupsob nastal.

darmovis, límec slovenské haleny.

darunk, dar (val, laš.).

as, ábel: A šak t k nám, sy-

neku, erní asi nosf (Suš. 289).

Už je má kráva u asa (Suš. 167).

dastihlav, lycopodium clavatum

(bot.).

dat 1. s genitivem celkovým: Daj
nám, dívko, daj téj vody (Suš. 3)

Byla bych ti dala do klobóka više
do kapce kadlátek (Suš. 257). A jak

pán Bh da dáí (= dopál), hn
a vedli do Brna (Bart. III. 600),

O, daj Bože, daj sluneka, a mi

uschne tá dveka (Suš. 154) Dajte
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nám nocFeha. Krásna panno, daj

(=z podaj) zíatého pasu (Suš. 40).

Když na kofta sedaía, všeckým ruek
dávaía (Suš. 107;. Miíá mu dávala

(= podávala) bíJého šáteka, aby
on si utel své erné oika (Bart.

III. 302). No tož, Mikšu, daj obucha,

Kubo, zahraj do hajducha (koleda).

2. í dativem: Ty tomu dáš! Ten
tom dál! (málo udlal, sndl a p.) Dáš
tom, jak žába oechom (nezvedeš

nic) Na ktu dali chlapcovi (jméno)

Jozef. »Jak tom chlapekovi dali*
»Dali mu Janek.* »Jak je vám.?«

»Jak mi dali, tak mi je.« Dajte mu
teba Martin (Vlk 3). Chlapeka
oktili a dali mu Vojtíšek (Kda I.

124). 3. .y instrumentalem doplkovým

:

Že ho tém zednikem dále, de to só

ti nevtši lumpi! (Mal. XXIV. 67.)

Jak sem se dal krejim . . . = když
jsem se zaal uiti krejím (laš.) 4.

Jiné vazby: Dobru noc ti dávám, ty

mi nedkuješ (Suš. 288). Dobro noc
si dali (Suš. 360). Císa dal mu
s pánem Bohem (Kda I. 57) Nech
je mladý nebo starý, uctivos mu
dejte (Suš. 297). Nikdy zlého slova

nedál otcovi. Dál do zdrapák, do
kyt, do Pršic = utekl. Dala sem a
za Janíka ^=. vdala (Bart. II. 30).

Dali ju za (Dob ). Mama mi na
trávu nedá t. jíti (Bart. II. 147). Dá-li

sa tam všecko.? =^ smstná-li se?

Dali žebráka na hru ležat (val.).

dat se 1. Já se tam pece dám
(Kda I. 42) := pustím se, pjdu. Byla

jedna stará žena, co se byla na
prošení dala =. vydala na žebrotu

(Suš. 6). Dám se mezi vojáky, do-

stanu nový šaty = zverbuju (Bart.

III. 592). Dyby mn kdo koa
sedlal, taky bych se na vojnu dal

(Suš. 173). Ej, husai, husai, vy

pkné kon máte, já sa dám mezi

vás, kterého mi dáte.?' (Bart. II. 463.)

Která pak nevsta by se k vám
dala? 3= šla k vám (Žár). Dál sa

na matku := vrhl se po matce. Dalo
se, dává se na déš, na as. Tehdy
dávala sem se do nemoci = zaínala
jsem chorovati (záp. Mor.). 2. dat sa

s infinitivem ^^ jmouti se, zaíti (val.,

hor.) : Dala sa plaka. Dál sa léz
na strom. Dala sa ho bolet' škro.
Dál sa dlat' = do práce. Dalo se

prša. Dalo sa mést' = zaalo snžiti.

A jak pišla domu, kázala mu skákat,

a on nebožátko, on sa jí dál plakat

(Suš. 669). Hana dala sa zamta
izbu (Slav. L. X. 35). Všeci sa

dali smít' (Slav. L. X. 303). ert
se dal kie (Kda II. 53j. Vil
pjdeš do msta a dáš se ui za

zahradníka (Kda I. 71). Jan se dal

potom sloužit' u jednoho sedláka za

pacholka (Kda I. 233)
atel', -tfa = datel (slov.).

atTa, kráva jako datel.

Davcovce, pl. m., tra na Te-
bisku : nad Davcovce, pod Davcovce.

dávka, da (laš.). Je dávka = vy-

bírají da (laš.).

davne, ndavne, davnjši (laš.) :=
dávno.

dávno: Dávno zme sa nevidli
(Suš. 112). Ty si dávno hlúpý!

davnúono dávno, velmi dávno.

dávný : Ej v onen dávný as Ježíš

spasitel náš .stoupil na lodiku (Suš.

16). Dávné asy som mu dal de-

sjatku = už dávno (Dob.). To še-
acko nni dávné, budze mac rok

na jar (Dob.).

dbatý: kerý je dbalý, peca si

nco uhospodáí r= piinlivý.

dbet v. gbet, nádoba devná (laš.).

dban, džbán (Rožnov).

deba, -e v. gebra, -ry, zmola,

roklina, píkrý úval v horách.

debrný, co je v debi. Debrný
mlýn u Devohostic.
dcko užívá se na Morav jen

ve smyslu hanlivém : ciganské dcko,
to sú pusté dcka. » Panna (Maria)

déko (!) zrodila velebnjší andla*
zní jako rouhání. — Na Jicku je

dcko malé dvátko. » Dcka!*
oslovení dvat, nebo dvat i ogar,
jsou-li pospolu, nikoli však ogar
samých (Vah.).

décúr, hanlivji než dcko (val.).

deek, dlek (laš.).

dd a bába. Dédu a bábé se íká

:

staíek — staenka (Zlínsko, Vsacko,

laš.), staeek a staenka (dol.. Po-
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moraví, han., záp. Mor.), staeek —
staenka (hor.), starý tata — stará

mama (Lanžhot), ddáek — ba-

bika (Kloboucko val., Brodsko),

ddáek — babnka (Zálesí, Brumov),
ddiek — babika (porznu), d-
dóšek — babika (Brnnsko), d-
dóšek — babika (Tebísko, Žár-
sko), ddoušek — bába (Jemnicko),

dída — bába (Bohdíkov), ddek —
babka (u Litovle a Zábežsko). D-
dovi na záp. Morav íkají také

dóda (Výmyslice) n. douda. Na Va-
laších dda n. ddák znamená >sta-

íkova otce* (pradda). V Blatnici

i jinde, kde dda jmenují ddákem
a babiku babnkou, jest staeek
praddem, staenka prabábou.

ddák, arm maculatum (bot).

ddek 1. stolice hoblovací (laš.),

2. u pluhu (v. pluh 6).

ddina, ves,

ddiny pl. f. : Je na dobrých d-
dinách = na hostin n. vbec, kde
se má dobe, kde lovku ddí (záp.

Mor.).

ddiná (dzedzinár, pl. -rja), oby-

vatel ddiny proti kopaniárm(Dob.).

ddinský lovk, z ddiny, d-
dinák proti mstskému, mšáku.
S pánem Bohem bute, ddinské
dvátka (Bart. III. 481).

ddit: Ddí mu =: jde k duhu,

slouží (záp. Mor.).

ddovize, -zn f., ddictví (val).

Dhetné, tra (Bánov).

dehorgya, georgyna (záp. Mor.).

dech : Hoderéí m do decho (pod

prsa), a zarazél se mn dech (Maš).

Nkdy dít onemocní tak, že když
vydechne, dlají se mu na bocích

a na dolinko (žaludku) ti jamky.
Této nemoci se íká ti dechy (Vyhl.

VI. XIX 147).

jávat sa iter. slov. díti se (slov.),

dj ovát se (laš,): Tak se asto é-
jává, djuje.

dejmovat: »Pane uitel, vona mn
dejmuje«, chce nco ode mne, íká:
»Dej mn!« (Záp. Mor.)

dékat, louditi, íkati: »dé!« (dej)

=: dejmovat (záp. Mor.}.

derací, lhta, odklad: Nemá díú-

hého dcFací (Vah). »Felar už mu
daí defací*, když nemocnému ukládá,

že bude žíti na p. ješt týden (Bruš-

perk).

dtat, pracovati : Díá v Hoíomúci
(o tovaryších). Co zme sa nadlali!
asto spolu dlali a vyváali (Vlk 21).

deliny, prkenná podlaha v konírn.

dlit se : Dyž sa v nedlu pi-
strojí, hned' sa od všech jiných dlí
= liší (Bart. II. 70). To se mi smró
dlí = protiví do duše (han.).

déTka : Fel v lite je to dyfka da
= velmi dlouhý den (Mal, XXIV 65).

dlník n. deník, klna bez patra

(Jemnicko),

dlník na Frenštacku je najatý

pracovník na poli s potahem : Chystá
se na deš, a ja mam dlníka. Sice

nádenník,

dlníšce, -ete, místo v lese, kde
tesai kácejí a dlají (záp. Mor,).

dTný lovk, pracovitý — dlni
de, všední (srovn. neáh\&). Byla tuze

pracovitá, dlná, jak my povídáme
(dok. 9). Dlný lid = dlníci.

dto, plásty medné. Vely je d-
lají bu dužito, soubžn s dužkou
svrchu dol — déto dušiie\ nebo
krajito, napí klátem, konci k dužce
— délo krajité, nebo kutno, do roha—
dlo kutné (Zl,). 2. Zatrápené dJo!

deTova, dávati prkennou podlahu

do svtnice: Maj tam vydeFovane

(laš, ; srovn. deliny).

tovaf— dluju = dlávám, dío-
vuju ^ díávávám, dodíuju = do-

dlávám, obdíuju rofu = obdlávám
(laš.).

deTŠQ: na defšo uvázat'. Na delšo

zaledvá tu ostanu (Vlk 91) ; z delša

(val,),

demikat hor. = domikát (val,),

syrná polévka.

de : Eše bude aj zytra de =
asu dosti! (Slav, L. XII. 84) Zvoní

de = ranní klekání (laš.). Ozef býí

ím de horší = ím dál (val.).

Dendeje, tra (Bedihos; v ka-

tastru Bendíce),

déngravý, slabý, mdlý (val.).
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dní, oddlení úlu. Dle potu
dní jest úl jednak, dvoják, troják,

štverák (val.) = br (v. t.).

dénko 1 (dénce, dénco), devná
pokrývka na hrnce s mlékem a sme-
tanou. Na dénko šátek uvázaný =
do týla. 2, vrch klobouku ; klobouk
má dénko a stechu (Zábežsko).

depa, rýma (žert.).

deposit, intens. slov. deptat', cu-

pati nohama: Do nohama depoší

(laš.).

depro, dpro, deprem, dprem,
dprym = teprv (laš).

deptaf, -tám i -cu, dupati, šlapati:

Deu nebyío ani rok, a už deptaío

(Vyhl. VI. XIX. 144). Moja dceika
prahu nepedepce =:: nepešlape, ne-

znií (Suš. 360).

draz: kobzafe su sam draz =:

samá díra, chrobalivé, vyžrané od
erv (laš.).

derázek, roždí naplavené i jiné:

Chodí na derázek (záp. Mor.).

derázka, otep z posekaných vtví
(záp. Mor.).

drbek, malé dít (val.).

deregla u vozu, kozlík.

dereš, -e, f. (ma.), vozík, na
njž se pivazovali odsouzení k ránám
holí. Po každé rán mrskl sebou
odsouzený, a vozík s ním popojel

(Vlk 38). Dle jiných byla to lavice,

na níž lehl, kdo byl odsouzen k t-
lesnému trestu; také místu, kde ta

lavice stávala, íkali dereš (Osvta
1900, str. 1084). Posud je na vých.

Morav obecné poekadlo: »Už je

v dereši* o tom, kdo je polapen,

v pasti.

druždif : Koltun druždi po io-
vku, obchází (laš.).

desátaf, vyítati : Ta mi vydesá-

taía! (val.).

desátka, desátek na rženci (laš.).

desefák (val) = desíták (slov.),

desítizlatová bankovka.

desina, deset v kartách (vých.

Mor.).

deéita (laš.) = desina.

desítka, beka o 10 vdrech.
deska, prkno ; druhy desk: truhíov-

nica n. truhetnica, falcovnica, vrát-

nica, mostnica (val.). Ten kanafas
sem kópila na deskách, t. j. v prken-
ném krám na námstí (Prostjov).

dešák, kužílek od desky, sedlák
(val.).

dešiky pl. f., vazba knihy:
knížky bez dešiek = nevázané,
v dešikách =^ vázané.

dešlka, deštika: Manohu (zlo-

menou) v dešuíkach (laš.).

dešvka, dešová voda (vých.

Mor.).

dšenec, amaranthus (bot.).

deštka, úzká deštice ; z deštek se

svtidla (draky) strouhají (val).

d, -a m., dít: To je dobrý
d. — Do, dcko jen o rozpustilém
dítti nebo mluví-li se o nm s po-
divením : Je to enem takové do a

už si to zapali (Opav.).

dt se, díti se: Kdež by se dlo,
abys ty tu nebýí! = jak by to tu

bylo bez tebe (iron.). »Je tam bíato.?*

»Kdež by se dío!« =z je ho tam
dost. »Jatelina od spodu hnije!*

>Kdež by se dío, dyž poápršíl<
(ZI-).

dátko, lichotné slovo dosplým

:

Ach, dátka, byía vám to mela =
lidiky.

devandula, -le := levandula: Vo-
nijó chlapce samo devandoló (Suš.

562).

devaterník 1. sedraihlásek (záp.

Mor.). 2. tussilago farf. (bot.).

dvací, díví (vých. Mor.).

dvina, dve: Sem dvina chu-
dobná (Suš. 591).

dvisko, výrostek díví.

devsil', devasilie (hor ), devsilé
(val), tussilago farf. (bot.).

devina, devt v kartách (vých.

Mor.).

dvinka, dvátko: Už nám ta

dvinka, už nám zahynula (Suš. 560).

devita (laš.) =: devina.

devítihlásek, sedmihlásek (Te-
bísko).

dvoja, dívka, v tom smysle jako

hala: Dv dvoje, hodné haly (Df.).

dvucha (val dbucha), odrost-

lejší dve.
dvuší srdce je chytlavé (laš.).
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dibec (dibek, ždibec, ždibek), kou-

sek: Dal mn dibec chleba (Maš.).

dicino, dcko: lovka ty dicina

tšijou (Ž. obr. 64).

dicky = dycky, vždy (Javorník,

hoi).
díchta (dichula), plachta na trávu

(las).

dít 1. jméno tratí ve všech osadách,

2. jméno hory: Tylovské a Hažovské
díly (val., z rum. dél = kopec). —
To je tým dílem = tím, z té píiny
(záp. Mor.).

dílna, -n, íká lid na vých. Mor.

jenom díln olejové, v níž >se olej

táhne.* sice užívá nm. slova verštat.

dílák, táhl (tlail) ze semenca
olej (L. XII. 152).

dti jedným otcom, ale inú matku
(hor.).

div, oznauje paratakticky zpsob
a míru : Ceíé de chodit po domn,
div se nesvafeí. Ten chlib tak kesal,

to veko beío, div se nepelepovalo
(Mal. XXIII. 48).

divy pl. tantum, dívání, divadlo:

poslat' na divy = na odiv (val).

Chodi na dive svtu v tch šatech

(Mal. XXIV. 140).

divák 1. zevlova: Já už su enom
takový divák a lazar; takový lovk
už néni na nic na svt (Slav. L.
XII. 420). 2. podívaná : To byí dzivák

!

Som tu na dziváky = abyste se na
mne dívali jako na blázna (Dob.).

Poce, chlapci, na diváky, jak to

švarné dve bží za vojáky (Bart.

III. 719).

dívat se s dat: A díval se jim

z hradu pán (Suš. 190).

díví devo, daphne mez. (bot.).

dívit 1. býti za dveku (han):

Jak nám bylo 14— 15 let, už jsme
dívily samy (Vyhl. II. 216). 2 býti

dívkou, svobodnou : Pokaj, šohajku,

až si podívím := nabudu se dívkou,

užiju svobody (val.).

diví adj. jednoho zakonení: diví

žena, diví pec.

divížena, divoženka, zvška (Pe-
rovsko), všica (laš.), koruženka
(záp. Mor.;, bytost bájená.

Divln, píjmení val.

divina, podivín (val.).

diviš, clavaria (houba).

dívka, dveka služebná (dveka
je slovo lichotné: í si, dveko?).
Na hlav mla velký turecký šátek

zavázaný, jak u nás íkají, »na dívku*

(Slov. obr. II. 159). V koHhy (ejky)
zaklety prý jsou nezachovalé dívky.

Odtud snad v nkterých osadách
na Daicku ejkám íkají dívky (Mor.

lid 298).

divný: To je mi dživno teho lo-
vka (s genit.) Lor. Och, to je n
divné na tu Karušu! (Slav. L. XI.

323.) Pinesl s sebou množství div-

ných a jinaich vcí (Slov. obr. II.

71). Duchové nás budou divn a jina
nutit v karty (Kda I. 196). Nadala
mn divn a jina (dok. 153)

divoiak, divoký kanec (Dob.).

divoina: Skoila bych do tej

hluboiny, kde jsou ryby samy divo-

iny (Suš. 590). Skovaí som sa,

skovaí do téj huboiny, hdze sa pre-

chádzajú moské dzivoiny ^ di-

voká zvíata (erník 16).

divoka, ovce plachá (val.).

Divok, les na Polešovsku.

divosír, divoch (Jicko).

divota, div = Nima dživota =
není divu (Lor.).

divovat sa = diviti se (hor.):

Temu sa dzivujem. Dzivovat som sa

až hrza vná (Dob.).

divúr, divoch (slov., val.): Stvááí
jak divúr (Slav. L. XI. 378).

divÚS =. divúr.

dTa (laš.) — podTá (hor.), podle,

vedle, podlévá, vedlevá, podlé, vedle

(dol.), vedli, podlivá (dol.), — v laš-

tin dUa =i pro: Dy to dfa vas!

Juraš dfa Ondraša pišel pre. Sel

tam dra teho, udlal sem to dfa

teho := pro to. Podle eho "i =^ pro .?

(Srovn. d/e.)

díab, vydlabaný žlábek nebo díra

v dev.
dtabat, -bu: Poá ho díabáí, aby

to povéí = naléhal na nho (Zl.).

Poád' mne dlabali, abych zaplatil

koátko piva. O tuto policu mne
dycky dlabe, nedám ti ju = žebroní

(dok. 78).
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díábi (dJávi, dávi, gtabi, gnábi),

tlaiti, škrtiti (val): ert zdíábíl

kame, až z nho voda pišeía (Slav.

L. X. 300). Mora dlábí lidi. Pes

zadíábíí kua. Rozdíábíí vajíko. Ka-
pustu dtávic, zelí stláeti v sud
(Dob.).

dlabovka u pluhu v. pluh 20.

dtachmat, -chrnu, tlaiti, makati

:

dít, koku pstováním (vých. Mor.).

dtachnit = dlachmat: Pes za-

díachníí kue.
dtacholisko, pošlapaná tráva neb

obiH (Df.)

dTapa: Co ty oveky roznesou na

svých dlapkách zlata! ^ šlapky

u nožek (Kda I. 25).

dTapolisko, zlá cesta, bahnitá

mláka (val.).

dlaška, lusk odkvetlý (Maš.).

dlaška, trudovaka v. t.

dtážit, dlážditi.

dtážka 1. dlažba vbec, 2. podlaha.

dle: Psal mi dle bytu = o byt.

Sel tam dle nminy =: nauit se

nmecky (Nov. Msto).
diet: Dlóho sem tam nedlela, ne-

prodlévala, nemeškala (Zábežsko).
dlldleny n. dlidlušky, kaeny, od

volání: na dli, dU! (dok. 123.)

dloubat mlí, rýpati (Daicko).
dloužanácký, velmi dlouhý.

dlouho : Dlóho sem ti nedal zíatku,

a už zas chceš = nedávno jsem ti

dal. Dlóho oni tam nedondó, jak

pudó honem ::= brzy dojdou. >To
se eše na nho naekáme!* » Dlóho
on nepijde, esle už je v cest* =
brzy pijde. Budó tu z kostela za

chvilenku, de dlóho néni po té ráni

= vždy je brzy po ranní (Mat. XXIII.

154).

diúháek, kuchyský nž: Dlú-

háek, ne kivák, hážeme do zemi
špic (dok. 41).

dtuha, kdo dlá dluhy.

Dluhošiny, pl. f., tra (Nivnice).

dtuhúcný, velmi dlouhý (vých.

Mor.).

dtužen : ert t (babu, chlapa) tu

býl dlužen = není t tu teba. Sultán

se ho ptal, co je dložné (Vyhl. II.

37).

dluž, -, f., deska z práchna na
zad'ání úle od zadu (Zábežsko).

dnes: Dnes jak zitra pijde = co
nevidt. ekáme ho na dnes týden
= ode dneška za týden. Neek sem
dnes týden, že budu voják = ped
týdnem (Suš. 568). Nebudem veseJá

ani do dnes týda (Bart. II. 107).

Som tam po dnes dze (Dob.). Tvá
matka umela, dnes rok poheb mla
(Suš. 161).

dnesa, dnesaj, dnesajky (laš.) —
dneska) (slov., val.) == dnes.

dneskajší = dnešní; dnskajša
noc (laš.).

dnešní: Myslíte, že su dnešní?
Néjsu dnešní = dnes narozený,
hloupý.

dúva: Marek vkradl se do šúst-

níku a tam penocoval, nevda, jak

bude zitra dúvat. Ten kohút u nás
nocúvá ai dúvá i= bývá u nás ve

dne v noci (Dob.).

do 1. v lastinS s genitivem jmen
osobních jako v polštin^ =^ esk. k:

id do kovala, do ševca, do Pavlika,
do nas, do kupca, do sušeda, do
stryka, do pana velebného. Ve Fren-
štát obecná je tato vazba toliko

pi jménech rodinných: do Kenkuv,
do Michnuv, do Klinkovských, sice

má místo pedložka k s dativem jako

v eštin. Na Brušpersku íká se:

do ezníka, do nas, atd., ale ku mne
výhradn, na Frýdecku vedle do
mne. V nkterých ustálených for-

mulích zachovala se tato vazba i jinde

na Morav: Di do stvora (pom.) ==

di do erta (Zl.); na Horácích
sjmény rodinnými : išieí do Krchák,
do Tomš (Df.) : Udlám se ptákem,
do matiky poFetim (Vyhl. VI. XVIII,

837). Vydala matika ceiku daleko
od sebe, ba i zakázala chodníky
do sebe (VI. XVIII 837). Do suseda
pjdu (Suš. 454). Byla mi matka
bohatá, pošla do smrti do kata

(Bart. II. 11, z Rožnova).

2. do znamená cíl ve smyslu pe-
neseném: Neml píiny do m (laš.).

Ma tu tež co do poízena (laš.).

Zmokli zme do niti, do koze, do
kosti. Dávéte ternu híbti picni
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vápno, abe sefeío do kosti (Mal.

XXIV. 138). Daí do noh, do ket,

do vesokéch (ib.) :^ utekl. Trhejte

rozmarýn za zelena, aby vám ne-

vyrst do semena (Suš. 390). Obili

ide do penz (z penz, je v penzích)
Mal. XXIV. 138. Kon mu šíy de
ode da do sebe (spravovaly se).

Voli rostou do penz, kon z penz.
Pišlo do rozumu, ptalo se na mamu
(Suš. 161). Pišét do milosti (do
íásky) u samého císaa (opak: vy-

padl z milosti, z lásky). Vzí si koho
do srdce = zamilovati si koho. To
hibe má do druhyho roku (Mal.

XXIV. 138). Je s ním do pízn =
jsou píbuzni.

3. do attributivné : K do tahu

(ein Zugpferd), boty do biata, šátek

do déša, šaty do práce.

4. do adverbiálné: Ovoce máme
do pána Boha, do vFe boží := hojn
(t. j. dokud jest vle boží, dokud
Bh požehnává). Zena mužovi ekla,

že se do vle boží nebojí (Kda II.

188). Míáá do dvojnice, do trojnice,

do tvernice (pom., jinde: ve dvoj-

nicu). Do oka nvidzim ništ := na
oko (hor.). Pevlékeí se do žebráka
= za žebráka (laš). Všecky osoby
su do síamanky posedané = do
kola (laš.). Je té práce do strhání,

do stésknóti, do zmrzeni (Mal. XXIV.
138). Dlali jak do zákíadky =
o zakládku (laš.). Do hupku = ho-

nem, hupkem (laš.). Dláme do cuku
= honem (Zl.). Díá do skoku (Mal.

XXIV. 138). Hnvá se na mne do
rozpuku (ZL). Zpírá se do duše.

Dozrál ho do duše (Zl.). Za teho
vola dáte do síova = bez smlou-

vání (Bart. II. 300). Do ti krati

prosil = do tetice (pom.). Kvíteky
opadaly do lísteka jednoho (Suš.

196). Víno vytékío do kapky (bis

auf den letzten Tropfen). Sndli
chféb všecek do kúska. Všeci do
jednoho odešli. Pozn. Chodí do drév,

do koš, do tihet a p. znamená tolik,

co chodí dlat drva, koše, tihly:

Tak íká se též: je v drvoch, košoch,

tihlách, t. j. v práci, dlá drva. —
Zajímavá je tato struná vazba: Po-

tomek diviženky by! takovej malikej
a ml jinej vobliej, ne do tchto
lidí = nepodobný oblieji tchto
(obyejných) lidí (L. XIII. 34, od
Jimramova).

doba: To už je doba veera, a
teprov je sedn hodin = už je dlouho
veer (Mal. XXIV. 65).

obák, zobák (val): Ptáek klepal

dbbákem na okno (Kda II. 191).

oba, zobati (val.).

dobhnut: Tak mne to dobhío!
= dožralo, dohnvalo (Vah.).

dobíjaf se: »Kde ste to vzali?*

dobíjáí se na nm strýc = dtkliv
vyzvídal (val.).

dobrat: Dobralo mu (nahnalo

strachu). Dobíralo jim. Matiko, ne-

možu spáti, ani se sníka dobrati

(Suš. 45).

dobe: Dobe je to na syneka,
dobe je to na ného =:: dobe mu
tak (Bart. III. 352).

dobrodj vždy iron. ^ darebák,
škoda.

Dobroiese, tra (Vracov).

Dobroníže pl. m., les (Kel).

dobrotisko: Já neublížím kueti,

protože su dobrotisko chlap (íig. 96).

dobro, -ti = dobrota : To néni

pro mne žádná dobro. Di (daj mi
to) po dobroti = po dobrém

dobrota, nco dobrého: To je

dobrota takový papue na zemu
(Mal. XXIII. 164).

dobrotnica = dobra mysl (ori-

ganum) (Slezsko).

dobrovolný lovk, povolný.

dobuký, velmi chutný.

dobrúchat, dobiti, konejšiti (vých.

Mor.). AFe co se budem domrza,
pime ra, dobróchafe stréc (Dial.

II. 61).

dobruša, -še, hruška toho jména,
chutná.

Dobruška, tra (Buchlovice).

dobrutka = dobrodj (iron) laš.

To je tež taká dobrutka, neposeda
(Opav.).

dobrý: Bude ti eše kdysi dobrý
1=: budeš vyhledávati jeho rady, po-

moci. Bude ti to dobré = sejde ti.

Dobrý kabát, klobouk, dobré boty
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atd. := ješt nesedraný; opak: zlý

v. t. Dobrá vTa, neštovice bez pa-

trné píiny na prst vzniklá, velmi

bolestná

dobyí: Dobyjá bjéda je horšja

než ludská = bída s dobytkem, když
není píce (Dob.).

dobyt 1. vytrvati: Ani zme ne-

dobyli do konca. Pacholek dobýí

ve služb do vánoc. Být tam, afe

nedobyl nového roku. Já tu stedy
nedobudu. Daj mi, Bože, daj mi do
tch vánoc doby (Suš. 522). 2. do-

sahovati, vymáhati : DobýváJ sem to.

Neinoht na nm síova dobyt.

docá, dosud (záp. Mor ).

doabraf sa, -bu, dojíti pomalu,

doškraOati se, zvi. chromý: Ledvá
sa dóm doabe (Vlk 92).

doapotaf sa, -cu: Pu.s páva po
potoce, sak on sa doapoce = vodou
dom dobrodí (^Bart. III. 70).

doka se s instr. doplíikovým:

Jenem že tatíek už se ho nedokají
tém panákem (Mal. XXIV. 67). —
Dockaj ! (slov.) = pokej.

douchat sa : Už sem sa dovéí,
už sem sa doucháí, kdo mojí ga-

lánce frtušek zašipáí (Bart. III 737).

doupat se, -pu 1. dobadati, do-

hledati se: Už sem se doupáí, kdo
nám chodí na stešn. 2. utržiti, do-

stati nco: Doupáí se kdesi nátky.

Dež za dva grécare tch fiku sni,

zajisté se doope psene (Vyhl. I. 12).

doderná: Kde jsou hotovy s dra-

ním peí, držívají také dodernou
(R. a Ž. 82).

dodírka, dodraná: Vil moc stro-

jijú na dodírku (dok. 43).

do dom = dom (laš.): Dybych
byla chodila za sluneka do dom
(Suš. 194). Navra se do dom (Suš.

196). — Také do domu = dom:
Di, dva, do domu (Suš. 159).

dogvaraf, -u: Ten to dogvarál
=: dodlal, zídil (Vah.).

dohtúpa se, svým hloupým roz-

umem se domysliti: Dyby mi byl ek,
co budm robi, to bych ja se už
dohldpal, jaké náiní potebujemy
(Šmýd).

dohnat: Veliká bída mne k vám
dohnala. Já ho k tomu doženu =
pinutím.

dohoívat: Ohe dohoívá (ist

dem Erloschen nahé)

dohostit se: Statku se nedohostí,

festi nedopostí.

dohýbat si, -bu, stžovati si: Do-
hýbál si, že ho hlava bolí (Zl.).

docházet, na vých. Mor. ob. do-

chodit: Už mj stav panenský do-

chází = koní se (Suš. 431). Sedmý
rok dochodí (Suš. 94). O Jozef n
roky dochodíja^ (jsem ten as na-

rozen). Slav. CL. X. 143. Tomu
synovi dochodilo 24 let (Kda I. 88).

dochrámat se, -mu: Dyž se tak

šustne s pater, celej se dochráme,
pomrzaí (dok. 119).

dojahat, dojeti: Jak Turek do-

jachal, na Verunku se ptal (Bart.

III. 19).

dojat: Dyž mne dojme (t. bída),

dycky mi pár grejcar pošle. Už ho
dojímá. Jak ho dojalo, vrátil sa eše
rád dóm (Zl.)

dojení, concr. mléko, kolik se ho
na jednou nadojí: Krávy nám už

hodn pisušily ; trojího dojení máme
sotva na veeru (Zl.).

dojesf: Dojedl chlebem (Mal.

XXIV. 69). Kdo chlebem dojídá,

na vojn nezmírá.

dojíif, dohoditi, namluviti: Doji-

iía mu ju (nevstu) val.

dojít: Došli tmavých les (Suš.

113). Dojdeš nebeské radosti (Suš.

20). Valentinek zdrávi došel (Suš.

28). Psáni za psaním šlo, až Kaenky
došlo (Suš. 125) Došla boháe no-

vina (Suš. 20). Tak to došlo skon-

ena ^ skonilo se (laš ). Dyž donde
letního asu =r bude léto. Maso
v trúb dojde (dopee se), neteba
pikládat. Žito dcjde na pokládkách
(dozraje). Jabka dojdu na hromadách
(Zl.). To sem jak živ nedošel, jaké

ten má zápole (zalíbení) v kooch
1= nezkusil, nepoznal (Vlk 19). Došla

k nmu jeho matka slov. = pišla

(Suš. 184).

dojit (slov., val.) : Kráva krvú do-

jila.
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dojivo, mléko ve všech svých

zpsobech.
dojka 1. jedno podojení. 2. Tá

kráva je dobrá dojka = dojnice.

3. dojná ovce (Kda II. 314).

dojný: Sestra jí poslala štyry

krávy dojné (Suš. 130). Pía ty, cé-

reko, pta ty hojn, abys mía krávy

dojné (Bart. I. 136).

doká: Budu toho mt na doká
= na dlouhý as. 3Lóni sem tam
být doká = dlouho (Zl.).

dokášac, dokosovati: Ma som
dokášac (Dob.)-

dokázat, -žu: Nedokázat zkúšky
z=: neobstál pi zkoušce (vých. Mor).
Ten dokazuje ! = vyvádí. Nedokazuj

!

= nedovádj. Dokazovat s kým =
žertovati. Ten každó ež dokáže
pravdo = za pravdu (Mal. XXIV.
67).

dokel', dokud (val.): Dokef Janko
usne, doti f tráva uschne (Suš. 267).

doktádka, co se dokládá, pikládá,

na p. na vz, aby b\l plný náklad.

dokonat/: To je dokonala pravda
= vrná (laš.). Dokonalý pozor si

musí íovk dac, i to padne i nie

(Dob.).

dokonaf, skoniti : Mtaimy, dnesa

snad' dokonamy (laš.). Jak sa tá mša
dokonaa (Podl.).

dokonca, nikterak: Nechce do-

volit dokonca (vých. Mor.).

dokument: Ona to peetí, že je

to dokument pravda =: vrná pravda.

dot = dol: Skáe s koa dot

i nahoru (VI. XVIII. 616).

DoFáky, krajina Dolsko: Šét na
Doláky. Být na DoFákoch.

dolannan, uherský kabát: Máme
pána, máme v erným dolamán
(Suš. 512).

dolansko, v. horansko.
dolif: >Tam škared dolí,* mluví

>po dolsku*, íkajíce bél, dé, vuknu
a p. (Novomstsko).

doTec, pl. doFce, dlky, do nichž

se sázejí zemáky: Kopeme dofce

(Vych.).

doTehnúf : Až dolehne na tovka
nešcstí, teprú sa pozná (Vlk 22).

Neraz bý hadný, ale že je chudob-

ným, nedoTehío na, až dnes, dyž

mu starý Bazata ek: >Ty žebráku!*
= netklo se ho, nebolelo ho (Vlk

23).

dolenský, z dolního konce d-
diny : Dolenským pannám na zdry
(Suš 769).

dolínek, slabina. O bolestech ža-

ludeních se praví, že bolí v dolínku.

doitpaf, -pu na koho, dorážeti

(Zl.). Jmenovit o psu, který zuiv
na lovka doráží.

dolní vtr, západní.

Dolníce, tra (Senice).

dolník, ulika ke dvem domov-
ním mezi obma ploty zahrádkovými
(Podl.).

dotožif: lovk neví, co na
Pámb doloží =: dopustí (Slav. CL.

. X. 465). Ráda bych vidla, abys

aspo ty být zaopatený, dyby na
nás Pámb nco doložit (Slav. L.
XI. 226). 2 doložit psniku =: umti
do konce = To já nedoložím (Podl.).

3 doložit si: Ten si na to doložet

(han. = ustihl slov.) =: dal záležeti.

dotožitý, náležitý, dkladný (val.).

dot kopcem = s kopce v. hoe.
dotúpif, poádn naložiti, nabiti

(val.).

dom, dóm = dom: Už mó miló

dom z kostela vedó (Suš. 431.). Dóm
bžata, nemeškala (Suš. 112).

doma: Už su doma = už to vím,

zpamatoval jsem se. Hned' být^ doma
z= dovtípil se, co je (Slav. CL. X.

372).

domajší val. = domácí: Už pi-

chodili k domajší chalup (Vlk 12).

Ten domajší enom ženu bije, a van-

drovný srdcem polituje == doma cho-

vaný, na peci válený ; vandrovný =r

svta zkuše-ný (Bart. II. 186). My
zme domajší, a ty si cizí (Slav. CL.
XI. 179).

domajško: po domajšku := po
domácku, pi domajšku = pi dom
(val.).

domatikovat, domlátiti, pocu-

chati (han.).

domatikovat se, opiti se >na

matru« : Ten je domatikované!
(han.).
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domta nkomu, domlouvati =
Matka céi dometala, aby nepíakaía

(Slav. L. XI. 482).

domikát, polévka ze sýra (Slav.L X. 135).

domitovat: Ten tu bránu malovat

dal, kdo Marušku domiloval = nedal

si jí sokm vzíti (Suš. 106).

domírat: Už ty staré zvyky do-

mírajú.

domka, a, osadník, který má jen

holý domek nebo malý kousek pole

k nmu, (slov., han., záp. Mor.).

domtuva, úmluva, smlouva: Zase
takovou domluvu sob udlal, jak

s prvým (Kda I. 214).

domtúva se s kým, hádati se

(vých. Mor.).

domovník, domovní obyvatel: Vše-
ckym domovníkm dobrý pikíad
dávej (Vyhl. VI. XVIII. 329).

domrzadto, kdo »domzá«, do-

paluje.

domrzek, mrzutost: Mli zmy
doma samy domrzky (laš.).

dondel, dondýlek, uzílek, chu-

máek: nesla na zádech dondýlek
(Maš.). Dondel vlas (Jevíko).

doneká, njaký as: Ostanu tu

doneká (vých. Mor.). Dyby aspo
doneká tam pobýt =::=: njakou chvíli.

Dyby eše mamika doneká byli

živi.

donosit: Už sa všeci chlapci po-

ženili, zelené péreka donosili (Suš.

588).

dopálif, dozlobiti; dopaTovavat,

zlobiti, škádliti.

dopaif, polapiti, pistihnouti :Teho
až tak negde dopaim, temo já dám
(han.). Tož zme ho peca dopaili

(Slav. L. XI. 228).

dopaif sa eho n. k nemu,
dosíci eho (val.).

dopáf, -pnu : Dopaío mu, nahnalo
mu strachu, byl uveden do úzkých
(Vah.).

dopažit, urvati, dostati; Peca cosi

opažíí (Zl ).

dopažif sa eho, dopíditi se (val.).

dopkat: Slunko dnes dopká =
pee, heje. Jednúc n.i velice do-

pkaía = dorážela (Vlk 105).

doprovaf: Vtr doprováí =
dorážel (val ).

dopíkaf sa: Matka by sa byia

ráda dopíkaía, dávajú-li dti v ko-

stele pozor = dovyptávala (Slav,

L. X. 134).

dopisovat l.se o nco, usilovn se

domáhati (Kunštát). 2. Temu dopi-

suje! = napká, je úzko (Jicko).

dopTet se : Preio déva, preío len

;

až sa na kraj doplelo, na syneka vo-

lalo (Suš. 302).

dopCzaf, dozírati, dopalovati (val.).

dopomoct: Já vám všeckému do-

pomožu.
dopádat: Matka kudel pedla a

len dopádala (Bart. I. 80).

dopráša sa, doprošovati se:

Budeš ty sa kohosi doprášat I (Vlk 27.)

doprávaf : Kúpafé dopávali k ja-
ma ku. Dapravání sukna, appretura

(Slav. CL. X. 471).

dopusta, dopuštní: To je 'do-

pusta boží (Kda II. 45).

dopustit: Nemoc naho Bh do-

pustil (Suš. 791). Co nemožu snésti,

to na mne nedopus! (Suš. 53.)

Strachu na sebe nedopustili =. ne-

zalekli se (Kda II. 72). Dopustila se,

euf. o nezachovalé dívce (Mor. lid

103). Dopustila sem sa, žádný n
s chasníkem nechél (byla závitkou)

Vek.
dopušatka, svobodná matka

(val.).

dováat si na krávu =: zakládati

si (Vych.).

dopovdt', do konce domluviti:

Ledva to dopovdl. Oni si to mezi
sebúm dopová = zkázou, pro-

stednictvím tetího (Vah.). Nemožu
ani dopovdt, poád' mi skáe do
ei.

dorábat, dodlávati: Tažko moja
mamka plátno dorábala (er. 73).

doradit se: Doradil se synek roz-

umu chytrého = došel rady u (Suš.

693).

doraovaf sa koho, ob as se

raditi o svých vcech (Vah.).

dorážet: Dvanástá doráží = do-

chází (Sloup).

doretan, placek (Jevíko).
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doezat sa, -žu: Ten sa doezáí
= dostal se, uškodil si (Zl.).

dorník, probiják (laš.).

dorota, lehká ženština (han.).^

dorozprávaf sa, domluviti: Sak
sa dorozpráváme (val.).

dorozum komu, vyzráti na koho
(Lor.).^

dorst: Dit rostío, až dorostío

(Suš. 153). Dorsti na nho = po-
radil mu, pemohl ho. Po páru rokách
se na ten poklad iná dorstío =
lépe se pipravivše, dobyli pokladu,

jehož díve marn dobývali (vých.

Mor.)

dosedTait: Ukradli n kon, už

sem dosedfaií (Bart. III. 511).

dosíhat, dosahovati (vých. Mor.).

dosíla, liefern : Došila mu muku
z Peštu (la^.).

dostuhovat: Kabát (klobouk a p.)

už dosluhuje = je starý, dodlává.
doslúžená: Na doslúženú dostává

dívka kolá (dok. 158).

osna, zadnice (Jevíko).

dosobif sa, dokati se: Nemohl
sa ma dosobi (val,).

dosoudit se nkoho, dovolati se:

Nemže se tam žádnyho dosoudit

(Tebísko).
dosf: >Ten psík už neroste.*

»Tak už je ho dos« (už je dos
veliký) Vedael se on (syneek)
mn, šak to dos njaké = ledajaký

(Vyhl. I. 112).

dostarec, -Tca, náhradník (v úad)
laš.

dostat, dostávat, dosáhnouti: Já
tam nedostanu. Nemože dostat do
mise. Dostaíte tú sklenku ! Pokaj,
já ti to dostanu. Taánek mu nedo-
pustil, aby on mu to dostával (vy-

tahoval z díry), a pravil: »Já si to

dostanu sám.« (Kda II. 73.) Kedz
nikedy peazí nedostane =^ nestaí
(Dob.).

dostávat se, dobývati se: Zlodje
se dostávali do komory.

dostavit: Dyt n vyženu, nedo-
stavím-li koa = nepivedu li kon
s pastvy dom (dok. 262).

dostonat: Stonó hospodyn po
celé ddin napoád ; mn má taky

stone, jestli mn dostone, budu rád

r=: ume (Suš. 612).

dosýpa, -pu : Dosýpaía na u =
dorážela slovy (Vah.).

dosytit se koho: Nemohla se ho
dosytit (dít mnoho jedlo).

doši kovat komu co, dohoditi,

opatiti; gafánku := namluviti.

doškobrtat se, namáhav dojíti:

Ledvá sem se tam doškobrtáí.

došky jsou iové (dlouhé) a hla-

vaté (Opav.).

došúlaf sa, -íám i -Tu, pomalu
dojíti: Tak tak, že zme sa tam do-

šúiali (val.). Na Novomstsku =
došulit se.

do té, dotud: Chodil do té, až

sanu našel (Kda I. 159).

dotra, dotrný lovk.
dotžovaf si i sa :^ stžovati si:

Hana si dotžovata mamnce (Slav.

L. XII. 84). Mynáka sa dotžovaía,

že u nich mléka nelza uproda
(Slav. L. XI. 179).

dotísa: Bída ma docísá (tísní).

Docísaí ma, abych mu požat me-
ricu žita (naléhav prosil) Dob.

dotiskaf, naléhati: Bida dotiskaía

(laš.).

dotiskavý, naléhavý (Lor.).

dotklívý, citlivý (laš.).

dotragaf, doštragati, dopraviti:

Pomozte mi to zvíe k ohni dotraga
(Kda I. 89).

dotelky, pl. m.. slavnostní za-

konení tení lnu (Ž. obr. 31).

dotít se k nemu, dojíti neho
(úadu) uskokem. Ten se rád k n-
emu zadarmo dote ^ žije na fatky

(Zl).

dotud : Manželka mu lála, kde se

dotud zabavil (tak dlouho) Kda I. 23.

doty = dotud : Byl jenom doty
živ (Kda I. 236).

dotýkat se, -kám i -u, s dat. a

gen. : Chytaj kepelku chytaj, enom
sa jí pérek nedotýkaj (Suš. 637).

doudiý paez, vypráchnivlý (záp.

Mor.).

douplík, noník (Zábežsko).
doušky, pl. f. Douškami rozumí

se vycházka za píinou ohledání

veškerých hraneník obecních i sou-
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sedních ddin (Vyhl. I. 99). Doušky
byly slavnosti, na kterých se mnoho
» doušk « uinilo, když se totiž pilo

na obecní útraty (han.j arch. I. 25.

douškový de, kterýž byl první

den hned po sv. Trojici, po venkov-
ských obcích naší Hané konali a

zachovávali rzné obady a zvyky.

HlaVn jednalo se o upravení hranic

v obci, jestliže se kde porušily, bu
ze zlomyslnosti, bu z neopatrnosti,

na p. když orá ká.men hraniný
vypáil (arch. I. 26).

dováat si na nem, zakládati

si: Dovádía sem si na statku (Vych.).

dováhat se: Tak si oni spoívali,

veera sa dováhali (váhav dokali)
Suš. 463)

dováTat sa, -Tu : Aj smrti sa íovék
dováfe, ani neví jak (Vlk 35). A téj

smrti sa dováFu tak lebo tak (Slav.

L. X. 378).

dovir, doposud: Nebudu tak

dtat, jak sem dovif dlái (vých.

Mor).
dovdný, povdný: Dybych v-

éí, kdo to díá, býí bych dovdný
(Vych.) Budu toho dovdný (val.).

dovf: Tam (v hrob) mne vtr
nedovje ani síunce nedoheje (slez.

pís.).

dovígdo (kdovíkdo): Myslí si, že

je dovígdo. Bude jim dovijak, až

jozef odejde na vojnu. Dovíkady
pochodil, ale síužby nenašeí (Mal.

XXIII. 365).

dovíaf, dvovati: AFe sem já

tom hrub nedovíáí (Slav. L. X.

34).

ovírka, dírka (Jimramov).
dovtaovat: Otec v poli oráí, oves

dovÍHová} (Bart. I. 80).

dovolit: Otec tomu nedovolí.

dovozit se: Dyby ím na táckách
vd( íky vozii, tož sa nedovozí.

dovšímnút si rr: povšimnouti si:

Nedovšíniet si ho (Podl.).

dožat se : Až sem se dožala
chíádku studeného = žnouc dokala
(Suš. 55^).

doždurnúf, proti vli postriti,

pinutiti: Doždurnuí m tam (iaš.).

dožebrat se, -bu: Dožebrala sem
se dom = žebrajíc došla (VI. XVIII.
521 Pit.).

dožera (Iaš. dožir, m.): Nestojí to

za tú dožeru (zlost). Je s tým veliká

dožera (oštara). To je dožera lovk
(ein Plagegeist). Dlá mi to na dožeru
(naschvál).

dožii, opatiti: Dožiíí mi službu.

Ml sem mu psa dožii. Doži mi
to (val.).

dožínka, dožatá, obžínky.

dožíradto, kdo zlobí, obtžuje (zvL

dti) Btcha.

dozírat, škádliti, zlobiti: Eše Mar-
tina dožírávál, že na Kaa bere (Vlk

22).

dožívat se eho (záp. Mor.), do-

žúvaf s^ eho (Jicko), domáhati, do-

žadovati se, bažiti po em, 2. do-

žúva sa s kým, hádati se: Švirák

s Oršákem zaali sa dožúva (Slav.L X. 371).

dožva, žvu : Tak ty kon dožvál

= zapotil, unavil, zvi. špatný jezdec

(Vah.).

dožvígdo, dožvíco atd. val. =
dovígdo (v. t.): Já už sem sa dožví-

eho dokala, dožvíjakéj zmny
v dom (Slav. L. XI. 323).

drabancovat ním, hmotn vi-

klati: dvemi, oknem, víkem u truhly^

aby se otevelo (slov.).

drabanti, dti ižert.): Mám tých

drabantch krdel (Vah.).

drabica, -ce, voje plužních koleek
(Br.).

drabina, žeb (Frýdecko).

drábník, turdus viscivorus (záp.

Mor.).

dracvka, šrka upletená z te-

nikých drátk žlutých, ozdoba slov.

klobouku.

drá, -a 1. kdo dere peí (dok.

42), 2 ras, výtažný (Kda II. 39).

draka, 1. dráni se o, rvaka:
Zelí na trhu b>lo jak na draku,
2. ženská, která dere peí (dok. 42).

dragar, traka (Zábežsko).
dragoi: Kdo neustále o jednom

mluví, ten » poad' o tom dragoi«
(Iaš).
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drahá, 1. stopa lidská, zvíecí.

2. Vií tom už vím dráhu (radu).

Nevéí tom drahý. Pokajte, pi-
jdeme tom na dráhu (na kloub) vých.

Mor.

drahý, pl. f. kus volné prostory

(trávníku) na jednom n. na o^ou
koncích za ddinou, kudy se dobytek
na pastvu vyhání a v as nepohody
též popásá : na drahách. Jinde tomu
íkají výhon, píhon, skotnica (Slez-

sko), skota (hor.), výpustek (záp.

Mor.). Máš ruky (nohy) jak drahý
(neisté).

drahný, ve smyslu velký, dlouhý
na Zábežsku: drahný léta. Na vých.

Morav jen ve rení: Už je mu
drahnj (ulevilo nemocnému).

drahotný, drahý: Pouj, Ondryško
muój drahotný (Dob.).

drahovat nkoho, stopovati: My-
slivec drahuje zv, pytláka.

drahúcný, velmi drahý (vých.

Mor.).

drahuTa, -Fe, hruška toho jména,

rostoucí pvodn na drahách.

dák, železný nástroj, podobný
dlátu; de se jím, t. j. olupuje kra
s kmen (laš.).

dráaf, -ám, draaf, -ím, ne-

ústupn prositi, žemrati : Cigánka pod
okny draí = vraní. VydrááJ na
nm poslední gréjcar (val.).

dránt, hledati nco ukrytého na
mlsání, zpouzeti (záp. Mor.).

dráp : Jak piletl jelen, dráp ho
za rohy = drápl, chytil (Kda I. 188).

Tá ženská dráp duchnu a šúst s ú
na zem (dok. 10).

drapa, -a, m., ulmus campestris

(val).

drápaka, zdlouhavá práce (Maš.).

drapák, stará, ošoustaná metla
(záp. Mor.).

drápat, -pu 1. trhati (odv), 2.

škrábati: Je všecek podrápaný od
kocúra, 3. dráti peí: Drapte, drapte,

drapulenky (Bart. II. 322).

drapit, utíkati : Drapí, jak by
mu vydráí (Zl.).

drápelí, suché, drobné vtví, roždí:

lovk pi tom drápelí aspo se

oheje (Ž. obr. 5).

Bartoš: Dialektický slovník morarský.

drápež, -e, f., dení, loupež (Kt.

Dod. I.).

drápit, drápnouti, škrábnouti

:

Udrápíí sem sa do prsta. Zdrápili

s nho šaty = strhli. OddrápíJ veko
s truhly. Z ruky mu to vydrápíí =
vyrval (vých. Mor.).

drápolit sa, drápati se: Kdež ten

sa drápolí ? = leze (vých. Mor.).

drasta, nádobí : drasta hlinná,
devná atd. Zábežsko (hluž. drasta,

dluž. drastva jest odv, šat).

Drastihtava, vrch na Vsacku
(srovn. Výb. I. 951: Vy strachy

zdrastíte kšici == zježíte).

Drastihtávky, tra na Pohoelsku
u Napajedel.

draf, drát, telegraf. Síožili smy se

na dra (telegram) Frenštát.

draák, hrnec drátovaný (val).

drátný kliše = na drátování

(Mal. XXIII. 220).

drátovat: Sebrale se a drátovale

k Moskv =: táhli (Vyhl. II. 18).

dražák, ferka, švihák (dok. 287).

draždža, -ím, drana, žgamra
= neodbytn škemrati, prositi : Poád'
na ma draždží. Draždží toféj o to,

až to vydraždží (val.).

daždze, ineti (o etze, o voze)

Lor.

dražínka, planá hruška (rostoucí

na drahách) (val.).

dražit, stopovati= drahovat (v. t.):

Dražili zme ho až do fesa (vých.

Mor.).

drážli (val.), drážnit (slov.) ^
drážditi: Nedrážni psa!

drbácnú, vraziti: Vz drbácnúí

do píota (val.).

drbanec, -nca, rána rukou do
hlavy.

drbat, -bu: Drbe do toho jak jatel

(datel) := dlá pomalu. Drba ja-

zykem — podpichovati (Jicko).

dbaf sa, -bu, hýbati se: On sní

všecko, co sa mu v hub nedbe
(val.).

drbka 1. známá dtská hra s pti
kamínky, které též tak se zovou
(han.). 2. slabá podnapilost : Má
drbku.
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d rc : » Baran drc ! « škádlí se beran,

aby drcl, trkl.

drcana, žinica s urdou (smetanou)

val.

drcanec, -nca, rána drcnutím do
zad (vých. Mor.).

dcat, trkati (slov., val.).

drcnut, striti nkoho trochu (na

srozumnou), drcnut, striti hodn
(slov., val.).

drák, kdo poád drí, mluvka
(val.).

Drava, na Dravéj, tra na Vi-

zovsku.

dret, mluviti drkotav, sypati e
ze sebe: Nedr poá! (vých. Mor.)

Nedrkoc, Aniko, nedrkoc, dostaneš

epeek aj vrko. Pro bych já, dru-

žiky, draía, šak sem sa ho ledvá

dokala (Bart. I. 87).

drda, tásti; vydrda nco z koho
=^ vymoci ; nadda =. potásati (val.).

drdía n. dudla, brepta.

drdtaf, -dl'u, brbtati (udrdíaný =
morosus). Vydrdtát mu = vyškamrál,

vylál. Pohnvaný drdfe, reptající dudfe.

drdTena, ženská, která ráda drdle.

drdto = drdía (v. t).

drdot 1. chochol, vlasy hlavy

ženské stoené vzadu v klubko. 2.

vrch na Vizovsku.

drdotaa = drdolena = drdoíuša,

slepice s drdolem na hlav (val.).

Drdotan, veliké, bílé tešn.
drdotatý, chocholatý.

drdotka = drdoí: Trpíka (cho-

cholouš) trpía, až jí drdoíka na-

rostla (ND. 39).

drdosif: Sak vás tam cosik po-

smýe, a bodaj to vámi dobe po-

drdosiío (val.).

demeno = bemeno, nše trávy

(val.).
_

denica, tenké prkno na krytí

stropu (val.).

denka, pastinaca (bot.).

drepi, kepiti (val.).

drepsif n. grepsi, drobným kro-

kem jíti, pešlapovati s nohy na nohu,

kepiti: Jehata daíy sa drepsi jak

z brku vyražené (Slav. L. XII. 273).

dev, díve, než, až (hor.) : Pokaj,
dev to udlám. Ja dev já to udlám!

Dev mosím navait'. Dev on dojde,
bude pozd. Varuj (hHdej) doma,
dev prídem z kosteía. Dev ona
vody nabere, ze ma holuby ožene
(Bart. m. 129).

devacina, devné náiní a ná-

adí: Bystiané prodávaH devacinu:
lopaty, vidty, varašky, vahany, íyži-

níky, vaašníky (Slav. L. XIII. 416).

devák, vrták, ervoto (záp. Mor.).

devanec, lovk nehyba, jako ze

deva (laš.).

devany, devný (laš.).

devák, vz s nápravami dev-
nými. V. železák (Zl.). 2. valeriana

(bot.).

devnica, chalupa devná.
devník, paris quadrifolia (bot.).

devný : devená muzika, provozo-
vaná na nástrojích devných, k nimž
patí také cimbál; tedy šmytcová je

pojem úzký. Devný chleb, obživa

získaná devastvím (Ž. obr. 5).

Devený den, dva dni v témdni (úterý

a pátek), kdy dovoleno choditi do
lesa na roští (Z. obr. 6). Devný
handli, obchodník s dívím. Devný
dráb býval na Zábežsku dráb, který

v lese díví hlídal. Ide žalovat, a co
si vyžaluj e.f* leda devnej groš =
nic (dok. 125).

devko, držátko na péra.

devno, kus deva (bevno) slov.

devo má v pl. deva = bevna
a drva, drév, drvám, drvách = díví
(vých. Mor.).

devo, lesní strom: Vtáci po de-
vách lítali (záp. Mor.). Stojí devo
oliva (Suš. 39). Ustup, Maenko, na
levo pod javor zelené devo (Suš.

105). Uhledli tam devo jaborové
(Suš. 143). Pivalilo tam vojáka
devo javorové (Bart. III. 16).

devotazník, picus martius (laš.).

devolivno : Sv. Valentin tak krásny
byl, devolivnu podobny byl= devu
(stromu) olivovému (?) Suš. 28.

dez, škop o tech vysokých no-

hách na umývání náiní (dol.). Jinde

sluje: zez, ez, hez (han.), myják
(myjok, Frýdek), hrot (Opav.).

drgaa, -n, kotrba, hloupá hlava

(val.).
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drganec, -nca: Dá ternu vedle

drganec do boku =: žduchanec, rý-

panec (dok. 43).

drgat, drgotat, drcat fvých. Mor.).

drhák, drháek, vchet z houn
na drhnutí (val.).

drhTaka 1. ženská, která drhne
peí, 2. drhnutí peí : ChodívaH k nám
na drhlaku (val.).

drhlen = drhle pl. f., pístroj na
drhnutí lnu z pálek.

drhnut 1. dráti peí, 2. mýti ná-

iní, podlahu : Anna drhne užice (Suš.

295). 3. škrabati kži (kožešník).

4. drhne ho za víasy. 5. Drhne poá
jednakú (mele, mluví). 6. Zdrhnut
=r utéci: Už dávno zdrhí. Ten zdrhá!

(slov., val.).

drchat, tepatí: Podrchaj tú pe-

inu. Pták je nadrchaný, když je

nemocný; též o lovku: Je jakýsi

nadrchaný (nesvj). Zl.

drchtaa, -n, ženská s rozdrcha-

nými (rozcuchanými) vlasy (val.).

drchtat, -lu, trhati, stapiti niti

(slov., val.).

drchma 1. ospalec (val.), 2. ženská

nepkn uesaná.
drchmat, dímat vých. Mor.

drchmat se, esati se: Dokúse
budeš drchmat? (vých. Mor.). Tam
sa možeš drchma cetý boží de
(Bart. III. 680).

drchot = drdoí v. t. (Píbor).

drchta n. drychta n. drochta (Opav.)

1. plachta travná, 2. ženština špatné
povsti (Vlk 22).

drchuta, -íy, pezdívka ženské,

která má vlasy a šaty rozdrchané,

neupravené (Jicko).

dí, -a, pohodný (Btcha).

dika, draní peí (laš.).

dríchma, -a, díma, ospalec

(val.).

dríchma = drchmat v. t. (val.).

dija, -je, bhavka (Mor. lid 223).

dímata, -ty, m., dímavý, ospalec.

dímat neosob. zvr. : Díme se mi,

díme, ba i se mi spá chce (Suš

497). Zdímlo se mi, a hned' sem
usnúí (vých. Mor.).

dín, pinus laria (bot.).

dínek, cornus campestris (bot.).

dínka, laka jako šindel úzká
(Kda II. 162).

dinknout koho = binknout, ude-

iti : Tak t dinknu (záp. Mor.).

dínkový n. dinený plot, z jedlo-

vých dínek (plochých polenec) mezi
kly z pošika položených (val.).

dít: Nic z toho nehodel = ne-

vydlal na tom (Jevíko).

dívko, sirka (Jemnicko).

dizdo, dizdil, mluvka (Vah.).

dizga, tíska (laš.).

díztka husí, plácavý lovk (val.).

drkaf, -u, ním strkati na p.
stolem (hor.).

drkoš, -a = drkotá v. t.

drkotá, -ty, m, 1. kdo rychle mluví,

precipituje. 2. Já sem už edem taková

drkotá = vetešina (Vah.).

drkotaka, drkotání, tesení (na

celém tle) : Dostat drkotaku (laš.).

drkotat, -cu 1. Zuby mu drkotaly

— jektaly (Slav. L. XI. 226). Tak
se mnúm zima drkotala! = tásla

(Vah.). 2. mluviti zhusta, nejasn: Co
poá drkoce? (v. dret).

drkotat se: Tak se drkocu =
tasu od zimy, od strachu. Ten se

drkoce na peníze ^ tase, je dychtiv

penz (vých. Mor.).

drkotina 1. chvní, tesení údv
(laš.), 2. rosol (slov.).

drkotky pl. f. : jak v kostele seberou

drkotky, má se utíti kapesníkem
a obejíti tikrát kostel = když se-

mele, zdrobí zima (Vyhl. VI. XIX.
147).

drkotnica, -ce, ženská, jež má do-

brou vyídilku, stále mluví a klevetí

(vých. Mor.).

drkoty, pl. f. tesení, delirium

tremens: Piják mívá drkoty (han.).

drraga, niemná e (Frenštát).

drravice, pl. f., široké plátné
nohavice na léto, také drle zvané

(vých. Mor.).

Driík 1. píjm., 2. tra (Rovensko).

driína, ovce bílá s nohami krop-

kovatými (val.).

dríý, ilý, erstvý: To je aspo
chlapina dríý (Vlk 9). Ja Rozára, to

je eše roba dríá (Slav. L. XI. 134).

Byla jakási drlší (Vlk 83).
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drmka, drobným krokem jíti =:

drmoli v. t. (val.).

drmTa, -fe f., n. drmfe -í pl. f. =
grmle, drnkaka (val.).

drmTovat, na drnkaku hráti : Hoe
ddinu šeí, na drmle drmíovat (Bart.

III. 367).

drmoTa, -Fe, mluvka, Plauscher

(val.); i píjmení.

drmoraz, drobotina (Brodsko).

drmolif 1 . bžeti drobným krokem
;

užívá se zvlášt o chzi drobných
dtí. 2. spšn mluviti (plauschen):

Ja di, nedrmoF! (val). 3. Do dr-

moli dudef = drhne, cumle cumel
(las.).

drmotél, motýl (Unovsko).
drn : Letos je ovoca jak drnu

(mnoho).

drnet 1. Vz drní, chestí, 2.

Baba všecko vydrnela, povdla.
drnda 1. poteštná, lehká žen-

ština, 2. pokrývka ženské hlavy, klade

se pod šátek (han.) v. motá.
drndat, íká se o tom, kdo má

hopkavou chzi ; též o dítti, když
spchá (Maš.). Drndá, drndá, a kde
nic, to zbla =: chodí stále, jako by
ml plnou hlavu starostí, a kde nic,

tu nic (Jevíko).

drnt = drnet: Co ty dvei tak

drníja, dyž ich zavírá? (Zl.). Až okna
drnly = inela (Slav. L. XI. 50).

Tžké žefezáky drníja po šrku
(ib. XIII. 371). Plechové koleka
v oknoch drnly (ib. XIII. 375).

droby pl, m. 1. z drbeže: kídla,

nohy, krk, hlava atd., 2. z vtších
zvíat játra, ledviny, plíce a p., 3.

jitrnice a jelita (val.).

drobazg, -u, drobotina: drobné
dti, drobné ovoce atd.: Chudobný
lovk ledvá ten drobazg uživí (Vlk

20).

drobasko han. = drobazg: Na
pece to drobasko skotaeío (Dial.

II. 57).

drobanka, 1. drobná (planá)

hruška; 2. druh švestkového ovoce
drobif, drobným krokem jíti

(val.).

drobena, drobné dobyte: kráva,

koza, také píjmení Drobena.

drobená polévka, polévka se strou-

hánkem (záp. Mor.).

drobénka, druh švestkového ovoce.

drobit: 1. peníze = mniti na

drobné. 2. Zima mne drobí, zdrobiía

ho zima = semlela (vých. Mor.).

drobkat, drobným krokem jíti

(Jevíko).

drobky, hrubší strouhánek (Zl.).

drobnavý, trochu drobný: Naše
kobzaFe su drobnave (laš ).

drobnica, -ce: Plané tešn šlovou

drobnice a jsou bu ernice nebo
blice.

drobný: Po té vodnce drobný
rebe skáó (Suš. 210). Mám já mladú
ženu, drobné dti k tomu (Suš. 10).

Na trávníku tráva drobná (Suš. 114).

Drobnéch sme mele plno (euf. vší)

fig. 18. Drobná postava, nevysoká,

hubená. Drobná huba, malá, úzká.

Drobnému pastýovi dalo se pt
mic rži (arch. I. 89) t. j. pastýovi,

který pásl drobný dobytek (vepe
a kozy).

drobsif, drobným krokem jíti

(val.).

drobutký, drobounký (laš.).

drochytko, odrobinka, drobek
chleba (záp. Mor.).

droužit, kamaráditi: Já s tebó ne-

dróžim (han.).

drozd 1. plavý = drozd, 2. erný
= kos (hor).

drozda, y = drozd, na Jemnicku,

je rodu mužs. dle vzoru starosta,

pl. drozdi,

drpek, drpeek, drobek: drpeek
sob udrpnu (ulomiti) laš

dš, drn : Kolikrát' chudobný
lovk má dtí jak dša, a je bohá,
má jedno dia. Je toho ovoca letos

jak dša (Vlk 20).

drtinky pl. f., strouhánek (val.).

drtit: drceny jabka (bramborová
kaše) R. a Ž. 62. Te teho nadrtíš

= ty se hloup namluvíš (Maš.).

drba, -ate, mlád drbeží: Po
smrti Bazaíovéj sa teprú ukázalo,

jaké je Ozef drba (kvítek) Vlk 85.

drbava, asperula odorata (bot.)

val.

druný = drýný, pkný (laš.).
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druda, tulák n. tulaka po nocích

(val.).

druga, veteno na pedení vlny

(laš.).

drugaf vlnu, písti na veten (laš.).

druhák, druhý roj.

druhoteTka, kráva po druhém te-

leti (vých. Mor.).

druhý : > Jak pedovoe ty hrušky .''

»Za grejcar dovum sedm jednu
s druhu (= bez vybírání), dyž vy-

beree, pt* (Lor.). Jaké je to po-

máhání, dyž mn druhý otec (= oím)
brání, druhá matka (= macecha) za-

povídá (Bart. III. 624).

drusa, drusík, druh téhož jména
kestního. »Druso! drusíku!* oslo-

vuje na p. Pavel Pavla (Zl).

drut ^ drát: Na Opavsku se obilí

drutuje na drut = fukaruje na fu-

kare.

drúzgai (drúzgám i drúždžn), lous-

kati (oechy), lámati: Žena drúzgá
roždí; drtiti: Zdrúždžu a na škaru-

piny. Prase škopky druzgá =^ chroupá,

hlodá (Slav. L. X. 469). Podrúzganá
noha = pohmoždná (Vlk 24).

družba, svatební mládenec, nkde
starosvata, poadatel svatebního ve-

selí.

družbit, býti družbou: Máío byío

svabí, aby on na nich nedružbíí

(Vlk 43).

druždt, zvuk, který vydává nco
suchého, jsouc lámáno : suché roždí,

zmrzlý sníh druždí pod nohama
(vých. Mor.).

drvára, -né, devník.
drveno, poleno (val.).

drvisko, rubisko, dlništ (Zá-

bežsko).
drvif, tlápati marné ei : Co drvíš

(val.).

Drybníky, tra v IJstí na Vsacku
(býval tam rybník).

drýný, 1. hezký, soumrn rostlý,

švarný: drýné dva (hor.). 2. silný

(Mal. L. VI. 583).

dryja, -je, švanda (han.).

drynduta, klevetná žena (Opav.).

držák, etz u chomoutu, visící

na prsníku, dolním koncem za kruh

navleený na voje (v. stroj na kon

I. 4\ Má slabé držáky ^ nemže
držeti moe.

držení (=: r. deržava): V ceíém
držéú císaském = mocnáství (Zl.).

uba, dudka, teka (vých. Mor.).

dubák, poddoubník, hib rostoucí

pod dubem (vých. Mor.).

ubák, zobák: Kaátka otep
diibáky o zelenu lísku (Suš. 531).

ubat, zobati; poubaný (od ne-

štovic).

dubna, kráva barvy dubové (val.).

dubená, dubovské, kožené jablko.

dubeák, kožich barvy dubové,
neobšitý.

dubenastý kožuch = dubeák
(hor ).

dubenatý: Zabiía babulku pkn
dubenat (var. popelat, ilovatú =^

ernou a bílou Suš. 538).

Dubiáky, pl. m., tra na Kyjovsku
(duby tam byly vykluovány).

dubina, doubí: Aj dubina, dubina
(Suš. 201). Co su to za kon v tej

naši dubin (Suš. 583).

ubkat: Ptáek ubkal na okno
= zobkal, ukal (Kda II. 192).

dubovica, -ce: Košule byly ko-

nopné, z domácího plátna, s límci

stojatými, a zvaly se na Kromížsku
dubovice (Vyhl. II. 172).

dubový: Bude nám bda, kupil

nás Breda (baron Breton, Zlín), z du-

bových sedlák nadlá žebrák =
zámožných (Suš. 536). Dubová žába
= ropucha (Lid II. 19).

Dúbravka, tra na Lanžhotsku.
dúbravník, melissa off. (bot.).

duo, zvuk zpsobený nárazem
hlavy do neho. íká se dítti, když
se mu hlavou do hlaviky zlehka

naráží: baran, baran duc!
ducat (drcat), dlati duc : Dlejme

duc!

dua, -e (val., laš.), ua (slov.),

dlek. Uhodí li kdo míem na stnu,
má duu, nebo udeí-li se kdo do
ela, má tam duu. 2. louže pi po-

toku jako nádržka na sbírání nánosu
(Jicko).

dúa, -e, baina (val.).

duka, dlek na brad od neštovic;

podukaný a poubaný (Jevíko).
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dudaa, -n, ovce s tlustou hubou
jako dudek (val.).

dudek 1. tlusté, zavalité dít, 2.

Sedí na dodko = depí (Jevíko), 3.

starodávný epec valašský, rzno-
barvý, s pantlí, 4. kus papíru, který

si dávají pod epec ženy, když mají

málo vlas (Jicko).

dudel', -dla, cumel (laš.).

dudky, pl. m., luzula camp. (bot).

dudta, -íy, dudtata, kdo dudle,

neustále bruí (Btcha).

dudat, -dfu 1. chléb v ústech

žmoliti. Dít dodle, když ve spánku
ústy pohybuje, jako by cucalo (v.

dundat). 2. = drdíat, broukati : A ta

stará dudle jako pivní beka (Suš.

420).

dudlavý 1. dutý: vrba (Kt. Dod. I ).

2. = dudía (v. t.).

udTena = ubka =: dubraja, ovce,

má erné ubeky po všem tle
(val.).

úgaf, nadúgat, nasýsati, nahlé-

dati (val.).

duh: Neide mu to v duh, nebyío
mu to v duh = po chuti (val.).

Tatom (otcm) synk to nebyío
v duh = vhod (Slav. L. XI. 275).

duch 1. Povda mu enem tichým
duchem = šeptem. 2. Nesmi to by
ani za zíy duch = za nevím co

(Opav.).

dúchat, foukati: Dúchá do oha
(vých. Mor.).

dúcha, -a, cikánský mch ko-

váský (Zl.).

duchna, svrchnice, peina na pi-
krytí. 2. Na mu duchnu, euf. dušu
(Mor. lid 103).

uk : Jejako uk = tlustý a zdravý
(Kunštát).

uka, vyhloubenina, dlek (han.);

uky =: dlky od neštovic (dok. 63).

dukátka, hruška toho jména, žlutá

jak dukát.

duTa, -le, hruška toho jména, velká,

kyselá.

dTe = dole i dol (slov., val.):

Poletíme dle k háj (Suš. 696).

dek (spodek), kluk v kartách

(val.).

dlší, dolnjší (laš.).

dm, dom: A dyž pišel dm,
povidal (Suš. 153, z Bludova). Na
Brnnsku dum, dumka.

dún, na rám soukennickém jedno
pole od sloupce k sloupci ; na rám
je 10—12 dún (val.).

dunajek, potek, járek (laš.).

dunajský : Brodií Janko kon v téj

dunajskéj vod = ve vod Dunaje
(Bart. II. 21).

Dunavy pl. f,, tra (Sokolnice).

dundat, píti u prs matiných.
Matka, dávajíc prs dítti, praví •

»Dondé!« Dundánek = prs. 2. píti

lihoviny. Dundálek píjmení.

udaf, sem tam se ohýbati, ne-

odhodlan si poínati, váhati (Kt.

Dod. laš.).

uavý, váhavý (laš.).

dundel, -a, plný váek (Jimramov).
upa 1. dlek pi he míové »na

pastýa« (ND. 178). 2. zadnice: Dostát
na upu.

dupárna: V lesíku jest postavena
dupárna, tanírna (Ž. obr. 50).

upa, -pu, klestiti: odupa chvojí

(val.).

upka : Na škaredu stedu nemá
se ani jehlu pichnút, lebo zašije se

slípkám upka (itka) a nenesó (dok.

237).

duplina, dutina, díra ve vydoup-
nlém strom (laš.).

dúpný strom, dutý, vypráchnivlý
(val.).

úra: Dostaneš z koíáa úru =:

nic (Vek.).

durák, hra v karty, zvaná též za-

mrzlík (Zl. — asi z ruského).

durament, základ; duramentne^

náležit, od základu (Vek.).

durancie mají vtšinou toto jméno,
nebo též : duranky (han.), damašky
(již. Mor.), garanzije, uherky (sev.

Mor.), zamastilky (Br.), slivy (Jicko).

urba sa, -bu, brchati se, sbírati

se : Už sem sa z téj nemoci vyurbáí,
zurbáí (val.). KúpaJa býí rád, že

sa žena trochu urbe (vzmáhá, sílí)

Slav. L XII. 273. Už sa to peca
dlirbe = roste pomalu, co se zdálo

býti zakrslým (val.).
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durdif: To do ene dycky by
durdilo (chce prsa) laš.

durdivec, zlobivec (Br.).

dúit sa, durditise; nadúený =
nahnvaný (slov., val.).

dura, -n, sprosták, hlupák: Di
duro! (Kt. Dod. I. laš.) Piíaech
(pila jsem) ja s pannama, n s ta-

kými durama (Suš. 775).

durný, sprostý, silný ale pihlouplý
(Kt. Dod. I. laš.).

Duro, -a, píjmení na Kyjovsku
(v. dura).
dusaka, hruška toho jména

(»srchká«, že se jí mže udusiti).

dusit jídlo, s chutí a hojn jísti.

dusák, dusatý, lovk zavalitý

(laš.).

dusnovac, cupati nohama: Išoí

kosceíom dusnujúci (Dob.).

dusnovina, cupot, temný hluk.

Boío tam dusnoviny ! = hluku a

prachu pi tanci, na svatb a p.

(Dob.).

dstojící : Hétman se na nho
podival a ptal se ho, esle be bel

k temo dustojici = dostatený, do-
stal-li by té úloze (Vyhl. II. 137).

Po hon sme mele poádné hlad;

spoádale sme pár tvaržku a kos
chleba, ale to nebelo dustojici jidlo

na hon (Vyhl. II. 223).

duša, -še. Duší liší se lovk od
ostatního živoišstva; jen lovk má
duši. Proto, když se lovk »2hova-

dilý« na roven staví zvíeti, duše
jeho se vyjímá; praví se o takovém
lovku, že >je krom duše hovado*.

Jenom psu se pisuzuje jakási duše,

ovšem špatná, jako ubohý pes sám
se pokládá za » špatné zvíe*. To
dje se jenom v nadávce: »Ty psí

dušol*

Etymologicky slovo duše znamená
tolik co dech, jako latinské anima.

V tomto pvodním význame slovo

to zachovalo se v nkolikerém rení

:

>Bží jak bez duše.* >Bžel, sotva

duše (ducha, dechu) popadal* » Vy-
pustil dušu.«

Ze rení: »Du se, že bych dušu
vypFúí*, »Dyby mi dušu na día vy-

pFúi, nevím mu* (Vek.), mohli

bychom se domnívati, že naši ped-
kové duši také s krví stotožovali.

Podobn, ale pece ponkud jinak

praví Komenský: » Bezbožnou duši

svou se krví vykydl.*

Duše, jakožto princip životní, sto-

tožuje se se životem samým. V našich

pohádkách zbjník zastavuje pocest-

ného slovy: >Dušulebo peníze!* (la

bourse ou la vie). lovk, který pra-

cuje, až by se do smrti udel, »díá
o dušu*, a kdo koho zvlášt miluje,

»dušu by za nho dat.*

Jakožto bytost vlastn cítící, my-
slící a rozvažující duše stotožuje se

také se svdomím: >Jak su íovk
chudobný, toho bych si na dušu
nevzáí !

«

iníc lovka lovkem a rozlišujíc

jej od nmé tvái, duše ve mnohých
reních a poekadlech znamená tolik

co osoba, lovk sám: > Nevidl sem
živé duše, nebylo tam živé duše*

(= ani lovíka). »Miíá dušo*, » du-

šiko moja«, »šohaju, dušo má* (Suš.

351), jsou práv tak astá slova

Hchotná, jako zase kletby: »Ty
dušo!*, »To je duša!* (šelma),

»Enom sa usmívá, duša!* (slota),

»Pokaj ty duše prokletá!* V du-

chovní písni »kesanská duše* zna-

mená tolik co kesan: »Kesanská
duše, po, podívej se!« V národní

písni slovenské teme: »Ešte sa len

zorí, už k hoe do hory štyry duše
honia turecké potvory* (Spevy I.

111).

Duší nazývá lid obrazn de
(jádro) deva, zvlášt takovou, kterou

lze snadno z kry vytlaiti, jakou
má bez, sítí (iuncus) a p., vzdušný
mchý rybí, zaschlou blánu v brku
a j. Otloukajíce s jara píšalky, naše

dti íkají: » Vrazím do tebe ku-

dliku, vyrazím z tebe dušiku* (ND.
183). Také nádivce mouných jídel

íká se >duša«: »Naš Hantoš enom
péry lebo buchty s hodnú dušú rád*

(dok. 106). Tak myslil si lid také

lidskou duši, dalším vývojem této

pedstavy, jakožto bytost samostat-

nou, jaksi hmotnou, tlo vyplující.

Takovým zpsobem ustálil se v ná-
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zoru lidovém o duši dualismus, ja-

kého žádná soustava náboženská
nebo filosofská nevyvinula. »Nemá
než dušu v tle,* praví se o lovku
zcela nemajetném. Závistník > nepeje
lovku ani duše v tle*. Kdo se

neozývá, zvlášt když je si vdom
své viny, »je s ticliú dušú.« Vedle
»ležel bez sebe* íká se o lovku
omdlelém také: »ležel už bez duše.*

»Dit byío, taják by mío dušiku
vypožanú* (Slav. L. XII. 130)
praví se o dítti slabém, churavém.
Z toho vidti, že za vlastní podstatu

lovkovu, za vlastního lovka lid

pokládá duši lidskou. Zcela opaný
názor mli ekové za doby Homé-
rovy, jimž vlastním lovkem bylo

jeho tlo, duše pak pouhým stínem

nicotným (eidcoXov). Srovn. II. I. 4:

TloXkovs d^l(p^L^ovg tljvxccg Jidi

TCQOLccípBV TjQOJOjv, uvTovs ás ÍA(Ó()ía

Tsvxs XVVSG01V (mnoho statených
duší bohatýr Hád odeslal, je samy
(z=z jejich tla) za lup chystal psm.
Když se tedy lovk ze spánku

probírá, probouzí se vlastn jeho

duše: »Po šesté hodin babika pi-

stoupila k loži Barušinu, zaukala
jí zlehka na elo — to prý se duse

nejdív probudí — a šeptala: Vstávej,

dveko, vstávej, již je as.* (Babika
16.) Proto praví se žertovn o lo-
vku chorém, že >do nho dušika
jen spát chodí.* Jsa žízniv lovk
nemá jíti spát, nebo kdyby se duši

rozespalé chtlo píti, unavila by se

hledáním vody po tm, ímž by
lovk i na tle slabost cítil (Opavsko).

Kdo má všeho hojnost, »má co duša
ráí.* Na zpsob hrdin Homérových
{ÚTiB. TTQÓg ov fisycckrjzoQU ^v^óv)
i náš lovk mluví ke své duši jako
bytosti samostatné: »Pij a hoduj, duše
má, šak máš dost na léta mnohá*
(Suš. 20). Lehkomyslný marnotratník,

který v hospod své duši peje, eho
tebas už ani »neráí«, dodává si

mysli a chuti prpovídkou iHuFaj,

dušo, peko hoí!* mín tím, když
hoí, že také shoí a že ho tedy
nebude. Kdo koho zvlášt miluje,

»dušu by s ním rozdlil.* Zeme-li

dít, íkají na západní Morav, že

mlo starou duši. Z tohoto krajního

dualismu vysvtlují se také » hádky
duše s tlem*, vyskytující se hojn
nejen v staroeské poesii umlé,
nýbrž i v písních lidových, na p.

:

>Tlo, tlo, co's dlalo, o duši si

nic nedbalo* (Suš. 16).

Tento krajní dualismus vyniká

zvlášt oste v hojných žertovných

poekadlech o duši. Kdo se dobe
a po chuti najedl, u toho »už je

dušika v peí* (indulget genio). Za
rychlé jízdy po cest hrbolcovité,

zmítaný ve voze vytýká vozkovi, že

>z nho vytase dušu.* »Do eho to

Pán Bh dušu vstrit!* diví se náš

humorista, vida nejapného nemotoru,
a valašský melanchoHk zase si po-

vzdychuje: »Pane Bože, šak su lovk
híšný, afe moh's tu dušu raci do
mcha pichnút!* (Slav. L. XI, 484).

Kdo svým ddicm, živitelm a p.

píliš dlouho žije, >má dušu na pi,*
»má dušu v lokti,* > zaschla v nm
duša.* » Piják už zas hodn dušiku
zalil,* >pit, až ze sebe dušu jako

sysla z díry vyhnal* ; opilec pak
sám varuje svou duši: >Ute, dušo,

žene se píval!* Hrozenkovský ko-

paniá zase chválí dobrou vodu své

studánky: »To máme vodziku, až

sa duše chytá** (Dob).
Strach psobí na lovka dojmem

a úinkem zimy. To jeví se zvlášt

na duši, která se strachem až scvrká

:

»Malá dušika v nm byla* (podobn
ecky: dXiyos sxi ^yfióg iv^sv II. I.

593), »až mn strachem dušika
schla,.* » dušika mu tfela.* Smrtí

odluuje se duše od tla jako samo-
statná, hmotná bytost. Když je tlo
na smrt nemocno, duše tuší svou
rozluku a leká se jí: »Tlo leží,

hrub stuká, dušika se v tle leká*

(Suš. 19). Když lovk skonává, »má
dušu na jazyku*; tu zotvírají okna,

aby duše mla kudy vylett. Dokud
je mrtvola v dom, nic se nedlá,
ani v dom, ani na poli, »sice by
tím duši trhal.*

V písních lidových dje se asto
o tom zmínka, kterak duše z tla
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v podob ptáka, jmenovit holuba,

vyletuje, nkde si usedne a tam na-

íká, na p.:

Vyletía duša z eía,

žáden nvi, kaj leeía.

Sedía ona na hajiek,

na ten zeFeny trávniek (Suš. 19).

Náš staíek sob vzdychá,

híšná duše se v nm Feká.

Nefekaj se, duše milá,

juž si se tu dos nabyta.

Duše z tia vyfetía,

na zeFenú íúku sedía,

a tam sob naíkala,

až se lúka rozléhala (Suš. 25).

Jak se ten hrob otevel,

sivý holub vyletl.

Tá pani se ulekla,

hn na koFena klekla.

Nefekaj sa, pani má,

šak to byla duša má (Suš. 110).

dušika: Ke dni dušiek pekou
pekai neb i hospodyn v domácno-
stech zvláštní peivo, zvané dušiky,

dva neb ti malinké, kulaté boch-

níky pi sob (R. a Ž. 53),

dusit sa, dušovati se (vých. Mor.).

dušný 1, Ja tob obtuju tuto

modlitbiku ke cti a chvále Boži,

mojemu dušnému spaseni = k spa-

sení mé duše (Vyhl. VI. XIX. 454).

2. zádušlivý, kdo má záduch.

dut 1. píti veHkým douškem:
Ten duje! (Zl.) 2, Dcko duje =
vzdoruje (Vah.).

dut sa, durditi se: Co sa na mne
hnváš, co sa na mne duješ.? (Bart.

I. 13.)

duznot, dunní (podl.).

duži, a, e, pevný, silný: duži

chlop (laš.).

dužka, prkénko, jímž se zadlává
úl v zadu (Zl.).

dúžný, tlný, silný: dužný pa-

cholek (hor.).

dužu, -a, m., dudek (Radostín).

dva, dv: Nech mi dá pokoj, já

mu dám dva. Hanba Febo dv,
mosím vás poprosit, abyste mi pož-

ali trochu muky = teba je to

veliká hanba (Zl ).

dvacláš, -a, m., stará stíbrná dva-

cítka.

dvérca (dvérec, n. pl.), malé dvée.
dvlha 1. zdvihati: A taciek idz,

ruiku dviho (Suš. 465, laš.), 2. bu-

diti, zvláš v pondlí velikononí

s tatarem v ruce (Vah ).

dvoják, úl s dvojími velami.
dvojduchý: dvojduché dvei (jako

jednoduchý).

dvoje = dvé: Me se na dvoje

rozlomil (Suš. 9). Choval si dvoje

kravíc (Dob.).

dvojit komu, vykati (val., laš.).

dvojka, beka dvouvdérka.i^í/?;'^
= dvojata (vých. Mor.).

dvojnica: Mlátili ve dvojnicu =
dva mlatci (vých. Mor.).

dvojvrška, hruška toho jména.

dvóošník, hrnec o dvou uchách
na mléko (han.).

dvoák, 1. v. svobodník : Náš ho-

spodá hodné dvoák, pani máma
hodná dvoka (Bart. III. 515). 2. po-

druh (Štramberk).

dvoan : Co majú ty famelie, tem
íkáme dvoani (dok. 234).

Dvoisko, tra (Nechvalín); stával

tam kdysi panský dvr.
dvoi si nad ním, zakládati si

na nem, býti na to pyšný. Antoš

si dvoil, taják by býl v hospod
vyrostený = poínal si (Slav. CL.
XII. 84).

dvorní: Dvorním okénkem na ma
hledla = okénkem ode dvora (Bart.

III. 238).

dvorný, hrdý: dvorná dževucha

(laš.).

dvorství: Má grunt jak dvorství

(Jicko) srovn. dvoák.
dvorstvo, dvoanstvo: Tak celý

hrad byl rozvázán, a všecko dvor-

stvo bylo vysvobozeno (Kda II. 222).

dvoruša, kráva toho jména, barvy

ervené.
dvj, dvojí: Má z teho dvj užitek

(Vah.).

dvú Tetka, jalovice, kobylka dvou-

letá (Vah.).

dvr: Dít má špatný dvr =
bhavku (Vyhl. VI. XIX. 146)

dvúrynšák, dvouzlatník (Vlk 78).
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dy, dyž, když (laš.) : Dy sem ja to

žito rozvival, pekrasnu sem pannu
uhlídal (Suš. 19).

dyby vyjaduje 1. páni: Di pro

tatíka, ale honem, debes už tu beí

(Mal. XXIII. 44). 2. prosbu : Strýku,
dybyste nám požalí tácek! (^ pož-

ajte). Tetiko, dybyste nám šli

pomoct! 3. uvozuje vetu zádací: Ne-
chafe vás naší prose, debeste nám
puele hrabi (Mal. XXIII. 40). Prosím
vás, kdybyste mi njakou vdomost
dali o tch tech holubicích (Kda I.

77). Prosil Boha, dyby mu s nejakú
pomocú pispl (Kda I. 164). 4. bývá
asto výpustkové: A debe co, on ne-

ustópne'(Mal. XXIII. 43). Pomožu
mu, dyby jak. Najdu si to, dyby
kde. Kupím si to, dyby za. V zá-

porných neskutených vtách podmíne-
ných vynechává se vždy participhnn

bylo, bylo bývalo-. Dyby ne Petrova,

mohla sem tam býti (Suš. 199).

Nebyl bych se ženil, dyby ne mi-

lenky (Suš. 289). Dyby ne rosenky,

rosenky studenéj, byla bych nažaía

travnky zelenej (Bart. III. 231).

Dyby ne šafáe, šafáovej dcery, ne-

byli by chlapci do dvora chodili

(Bart. III. 917). Dyby ne tebe, mohl
sem byt šasný. Dyby ne déša, už
byzme tu dávno byli. Dyby ne tvých
híúpých eí, nebýí by díál tako-

vého pekla (Zl.). — V této vazb
užívá se vždy tvar nho, ní, nich

(jako po pedložkách): dyby ne
nho, dyby ne ní, dyby ne nich. 5.

dyby písloven: Skoda, že sem to

tele neprodal, mohí sem mn debe
dvacet zíatek, a fel, dež se zabilo,

nemám nic. Jak só matika, deky
nco dajó, debe tó šestku (Mal XXIV.
347).

dycky, vždycky.

dydyž, když (laš.): Na o st
m, ma matiko, skoro vydali, dydyž
st m hospodait' nenauili? Dydyž
vy ku nam pijedete (^Vyhl, VI. XVIII.
836).

dýchanec, -nca, vzduch iýcháním
zkažený: V izb býí takový dý-

chanec, až tžko cuzím na zvyka
(Vlk 7).

dýchanek, peivo velikononí:
uvaí se krupice, do ní se natlue
pl kopy vajec, pidá se slaniny,

uzeného i telecího masa, koení, a

pak se to upee (Br.) ^ svítek.

dýchání: Decháni já mám eše
dobry, afe to chozeni, to je špatný
= ústrojí dýchací, plíce; nohy (Mal.

XXIV. 344).

dychavinos, záduch koský.
dychaviný k, který má záduch.

dycholít, trochu dýchati: Baran
býí jak zdechlý, ale peca eše dy-

cholíí (vých. Mor.).

dychuTa, -Te, plachta travní.

dyjamant: Švec tlue podešvy na
vyhloubeném kameni, jemuž íká
dyjamant (Maš.).

dýl', -a, pl. dýfe, trámce, z nichž

se stavjí devné chaloupky (laš.).

dým, -u: Pobýí nede dva ti dni,

a zas býí v dým =: ten tam (Vlk

102). Peníze byíy v dým = ztraceny

(Slav. L. XIII. 373).

dymák, ást dud (v. gajdy 15).

dýma (kováským mechem do
uhlí): Ež to vtr trochu rozdýme =
mraky rozežene (Vah.).

dýmit se, kouiti se, nap. z kamen
(vých. Mor.).

dýnko (dénko, dno): Na zakrývání

mlíka máme hranatý dýnka z dešic
(dok. 119).

dynovat, státi neinn: Co tu dy-

nuješ? (Ždár), 2. denovat neho,
litovati, že se nco nestalo (Olom.).

dýs (= dej's), dej sem: Dýs mn
to! Dýs to sem! (Od Bzence.)

dyf. Rozkaz se sesiluje píslovcem
dy (vždy): De se dé do tehol De
už podte! De neke toli! (Mal.

XXIII. 40)
dyž = když: >Kup sito!« »Dyž

nemám penz !« »Pro neide, dyž
hovoíáš.?« » Dyž je hluchý!* »To sem
ty voly hodn peplatil!* »Dyž si

hlúpýl* (Zl.). Naplakala, že dyž oni

sú tak nešasní! (Slav. L. XIII.

372.) Srovn. jako 5. Dyž jest, tož

jest, dyž dlat, tož se skovat. Dyž
hody, tož hody, pome k muzice,

Dyž tak, tož tak (Zl.). Hospodá
vende ven a vidi tam Jánka s ja-
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kémsi cizim jak dež ezníkem (který

vypadal, jako by byl ezník) Hoch 88.

dzíák, kovový knoflík u korduly
(Br.).

džganec, -nca, trhanec, kousek
(tsta) pod polévku (vých. Mor.)

džganovítý knedlík, pevaený na
džganec (Slavkov).

džgat, cpáti: Na to tam" džgáš.?

Nedžgaj tam toho tolik! Nadžgat se

= nacpati, najísti se. Ten do sebe

džgá! Aby a tam pchaio, aby a
tam džgaío (bodalo) Suš. 767.

džig: Roba džig! ho betenem
= bodla.

džíganec, -nca: Dá} mu džiganec
=: džigí ho.

džigat, bodati nkoho palcem,

který se vloží mezi ukazováek a

prostední prst (Maš.).

džígnúi, bodnouti ním konitým,
též prstem, holí: Skorpión džigí se

sám žédlem (Dial. II. 59). Tém slo-

vem > ábel* sem ho džigl, protože

mo ledi ikajó » ábel « (Vyhl. II. 24).

džindžata, -ly, m., n. džundžata,

dundía, lovk neobratný, který si

neví rady (Opav.).

dzisno, ásno (Opav.).

džury, džury, volá se na housata

(Df.).

E.

e 1. (he) = i: E tob se dostane

(Tebísko) 2. = i, nu : Syn Boží

pravil: E, to se stane. Švec povídá:

E, pokej, až poveeíme (Kda II.

49). 3. znaí nevoli, odpor = ale:

E, dé mi už raci pokoj ! E, dybys
teho raci necháí! (Btcha.)

edem, jenom (val., laš.): Edem
jedna voda nezamrzla (Suš. 5). Na
ty íúce nic néni edem kosteí ka-

menný (Suš. 21). Edem zpome na
to (Suš. 60).

Edýn, Eduard (val.).

Edvín, Eugen (Btcha).

egreš v. angrešt.

ehej, aha: Ehej, ty matro, už

a mám (Slov. obr. I. 325).

eli, jestli (Opav.): Eli je žebráek,
almužnu mu dej (Suš. 13).

elikat = helekat (v. t.) : Viía sem
t elikaja (Bart. II. 249).

eni r= ani : Eni sem toze neml hde
(íig. 69). Že ho nezmže eni (fig. 129).

enom (slov.), enem (val, hor , laš.).

ene (laš.) = jenom : Enom, enom

!

vyslovuje výstrahu, zákaz, když n-

kdo škodu dlá, když se chlapci

rvou a p. Enom ho! (pobídka). Un
vil ze švagrovu a m enem zabi a

zabit'. Ene mne ty nopušaj (Suš. 53).

erb : Sak s nho erb nespadne

!

= neublíží si na tle, na cti a p.,

tebas njakou sprostší prací.

erdek (ma. ordog), ert: erdek-

baba, ertova baba.

esci = jestli (Polešovice).

esi = jestli (Frenštátsko).

esli := jestli (dol., podl., hor.,

Jicko, laš.): Esli si už posnídala?

(Suš. 528.) Esli pravda néni, bj se

(Suš. 89). Potem já ti povím, esli

si a vezmu (Suš. 122). — es/i — esli

= bu — bu, brzo — brzo : No
já se nadlám za celej de, esli

v poli, esli doma, mn tší práca

tuze (dok. 212).

ež = 1. až, 2. než (Hranicko, Ke-

lecko, Jicko, laš.): Pokaj, ež se

najím. Tak ona nim pere, ež se zema
chvje (Suš. 12). V tym ež veto.

Veraj byto pknjší ež dnes.

ežli =: jestli (sev. Opavsko).

F.

Fabiš 1. Fabián, 2. hlad (žert.):

Až pijde Fabiš, zíš p pecna. Ml
Fabiša! (Slav. L. X. 302.)

fábor, visák z pantlí (slov., val.).

fábora, kráva toho jména.
facák, silný prsten na »fácnutí«

(udeení): Ped padesáti rokama no-

siU takový klustý prstýnky, že jak
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s ním nekeho grcl, hned' byl hoe
nohama; íkali jim facáky (dok. 181).

fácnút, facit= pácnút, facku dáti

:

Fácni ho (slov., val.).

fafara, petváka (Vek.)

fafarovasa, petvaovati se: Budeš
sa poád' fafarova! (Vek.).

fafrkovat sa, obcházeti neinn
(val.).

fafrochy pl. m., šaty (pohrdl.).

faja, -je, fajka, dýmka (pohrdl.):

Za ceiý de téj faje z huby nevydlá.

fajit, kouiti z dýmky.
fajfa, veliká cívka s koleky po

obou stranách (cívka je s kolekem
po jedné stran) Slav. L. XI. 225.

fajka, fajfka, dýmka. Druhy fajek

:

šimika (kamenná, erná šemnika),

kluka (ohnutá), oderka (vyrábná
v Odrách), obkuska (devná, vy-

ezávaná), vizovanka (devná, kutá

do pola^ vyrábná ve Vizovicích) val.

fajní, fajnový, tenký: fajní olej.

Ona je moc fajní = vybíravá v jídle,

v ei, v práci.

faTcovnica, tlustá deska.

farcovník, hoblíkový nástroj na

strouhání falc na dveích, oknech

a pod.

fatdovaky, pl. f., boty s holín-

kami »faldovanými«, nabíranými.

fáíka dobytka, když se koupí

všecek bez výbru.
fatuta, pl. -té, pobuda, tulák

(Vych.).

familija, -je 1, rodina domácí. 2.

menší usedlost. 3. vzdorovitost: My-
slím, že z teba tú familiju vyženu

(Rožnov),

fa, pídavné nesklonné a píslovce

:

To je fa lovk (hodný, spoádaný).

Ty máš fa obilí. To je fa. Fa
ti to svdí (pkn), vých. Mor.

faácký, výborný :faácký chlapík,

faácké pivo.

fangurá = faura, facka (laš.).

faúr (val.) = faura (slov.), facka.

fárovo pole, faráovo (u Mor.

Budj., Maš.).

farský, fará: To je fárskýho pole,

louka (u Jimramova, Maš.).

faska, podlouhlá, úzká beice,

vrchem otevená, na sýr, sl a p.

fasuk, fasun^k, ku, žebiny vo-

zové, v. vz IV.

fašank, fašanek, -nku, ostatky,

koniny (slov.).

fatit se k nkomu, lísati se, títi se.

fatkovat: Každý fatkovál prácu

jak mohl, odbýval (slov.) jinde: prácu

fackovat, pohlavkovat.

fairát, kus: chleba (val.).

fate = fatrál.

fází, Fasern: Erteple majú moc
fázá (Podl ). Stromek bez fází se ne-

ujme (Zl.).

fazoTovica, -ce, polévka fazolová

(Zl.).

fazulovica, -ce, na fazolová (dok.

126).

fedro, brslenové tepení, odznak

stárka (dok. 287, Mor. Hd 65).

fedrovaf sa, pefedrovat sa staím^

peživiti se ledaím(sich durchfretten)

Rožnov.
féfara, píšala (han.); v. fkalka.
féfarovaf = pískati na féfaru

(Btcha).

fefka, fajfka (Zábežsko).

fefta: Ožralec fefreabeble (brebce

nesrozumiteln) val.

féfra, parádnice (han.).

feksirovaf koho, týrati (Rožnov).

feTáb, vojenská dovolená (verlaub,

urlaub).

fei'ar, léka (Feldscherer) : Moja
panímámo, felara ! (Suš. 605.)

fena, brzda u vozu = svia (v. t).

Ferdoš, Ferdinand.

fereina, kapradí (Lor.). •

ferfechta, perspektiv (Frýdek).

ferka, ferina, pl. ferci: Ten náš

pacholek, to je ferka

!

frtoch, frtušek, zástra (Fiir-

tuch).

fíbka, suchý koínek bílé jehlice:

Koho bolí zuby, a kouí fíbky

(Peck).

fiet: koule vystelená fií; voda
fií = tryskem žene.

fífaf, pískati : Fifaju na ptáky (laš.).

fifejdy, pl. f., dráhy v. t. (Vieh-

weide) jižn. Opav.
fifídlo, marnivá ženská.

fifra, -y, m., fifrák, piplá (laš.).
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flfraf sa, -fu, v jídle, pabra
(vybíravý) ; zfífra nco, zkaziti (Vah.).

figr, i figef, -Fa, m. uskok,

figá, podvodný lovk (Df.).

figuCa, -le, fíková hruška.

figura, nadávka: Ty figuro!

fijalistý: Hubu rhéi opálenu od
síunka, až fijalistú (do fialová) Slav.

L. X. 133.

fikat, -kám i -u 1. trhati: Fiká
mn v uše, Rozfíkí si kabát. 2. stí-

kati : Fie blátem. Krev fíkla z raný,

Zafíkaný= zastíkaný od bláta (vých.

Mor.).

fikonit, zdrob, slov. fikat, posti-

kovati.

fikulka, falco tinnunculus.

filek, -Ika, chytrák, šelma (Btcha),

fimfas, veliká opálka (Fiillfass)

Jimramov.
fraif, fláknout, lisknouti: Ffaím

a (Dob.).

flagan 1, veliký kus neho, 2,

nízká, placatá epice (Jevíko).

fandera, trhan (laš.).

frandra, coura.

fl'ák, zástra mužská a všední

ženská (Jicko).

flaneríca : Pak vzal na kordolko
takovó flanerko modro, nekei mele
ernó; to bel také vešeté kabát po
pás (Vyhl. II. 138).

fCaša, -še, láhev,

ffek: VyhnáJ ho na fleku z domu
^ na míst, okamžit (Vlk 23),

ffeká, -a, m., plácaka na mouchy
(han.),

frekúat, int. slov. flekat, hubou
mleti, láteiti: Baba zaala flekúnal:

(val.).

flinif, flinknouti, lisknouti (val,).

flundra, ženská špinavá; flundry,

plundry.

fuk, ufukané, breivé dcko.
fnuka, rána prostedním prstem

o palec vzpruženým (ND. 176).

fukat, fukala, kdo stále pofu-
kává.

fukat, poplakávati vzdychav : No,
nefukaj poád' (Vlk 58).

fukna, ženská fukavá.
futr, kanec, valach, vl o jednom

varleti, špatné vykleštný.

fofar, fukar na ištní obilí (Zá-

bežsko),

fogoš, tlustý agan, v nmž je

zastren kord ; nosívali jej fortáši

(val,).

fojt ili rychtá byl v ddin ped-
sedou práva, maje k ruce nkolik
písežných zástolník (arch. II, 85).

fojtáš =: fortáš (v. t.) : Mého mi-

lého fojtáši zabili.

fojtík 1, obecní posel, 2. pták
ruticilla tithys (slov., val.).

folga, kl, kterým se pitahuje
etz, svírající naložené na voze klády,

úvin (Lor.).

forgašlt sa, strojiti se (val.),

Forgáše, -, vinohrad (Polešo-

vice).

formánek ^ káerek (v. t.),

forota, zásoba píce v panském
dvoe, pak hojnost vbec: Máme
toho forotu. Valí do foroty (jí za

tyi).
forotit se, zásobiti se: Ten je

dobe zaforotný,

fo rotný, zásobený, zámožný: Jak
je kdo forotný, veselka trvá ti dni

(val.).

forovat nkoho, vyhánti ze dveí
(foras): Vyforovali ho =: vystrili

za dvée.
fortáš n. portáš, bývalý lidový

etník valašský (v LN, I, 183).

fósal'a, -e = vousá (Btcha).

fouska, pšenice s dlouhými osti-

nami (han.).

fr: A ten maluký f do poleka
= uletl (ND. 20),

frajer — frajerka (ír, -í), milý —
milá (podl,, hor.): Zanechal mia
frajer mj (Suš, 359). Já frajíra ne^

mám (Suš. 375).

František je toliko František svátý

;

jinak je to jméno (lichotné) dtem.
Odrostlejší hoch je Francek, pacholek
Fráa.
Frauša, -e = Františka (Btcha).

frasova se (laš.), trápiti se: Esli

se tež ma milenka o mn frasuje

(Suš, 201).

fraštan, železný kl, jímž se d-
lají díry do zem, prboj (Lor.).
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frclena, ženská, která, co zane,
nic nedodlá, »frc sem, frc tam, a

nikde nic* (záp. Mor.).

fra, -e, mašle (dok. 287).

fra, -ím: Všady fraiy ohnivé

metíy na uzvýš = vyletovaly frkota-

jíce (Slav. L. X. 465).

frka, amrda.
fréd {frejd) meze u vinohradu.

frejd n. frýd, samorostlý plot (Klo-

bouky brrí.).

Fréjunky, pl. m., vinohrad v Po-

lešovicích.

frfe, -fa m., sopel, šuše (vých.

Mor.).

frfraka, oví rýma (val.).

frfraa, ženská bruivá (val.).

frfta (frffuX brbla, reptati, od-

mlouvati ; frfía na koho, pomlouvati
(val.).

_

frfnit, sviniti, kaziti: Déš nám
všecku prácu pofrfníí.

frfnit sa 1. piplati se: Nefrfni sa

s tým. 2. zlobiti se: Co sa na mne
frfníš? (vých. Mor.)

frfnivý, piplavý: AFe toto s tú

prácú frfnivú! (Slov. obr. II. 30)
frgát 1. paslének, dává se na

veteno, »aby frgaío« (laš.), 2. amrda,
3. perník, navleený na šrku,
rženec z perníku (Opav.), 4. placka

(Zábeh).
frgel, -gla, zakrnlý plod (záp.

Mor.).

fkatka, dtský nástroj hudební,

otlouká se z tenších proutk vrbo-
vých za mízy, kteráž, nemajíc > pysku*
(Ansatz) vydává zvuk fagotový. D-
lává se také z pampelišky (ND. 185);
han. féfarka, val. frgót.

frkat, fu 1. pískati na fkaíku.
2. šustem poletovati. — Vlk roz-

toený frí (fret).

frkotat, -cu, -tám, tepetati se a

šustti : Kosárek za kloboukem, pantla

na vte frkotá (dok. 287). Praporec
samý pantle, enom to frkotá (dok.

83).

frky, pl. m., dlouhé vlasy v týle

(han.).

frraka, amrda (Opav.).

frák, velký nos, nos vbec (opo-
vrž.) : Dostaneš po fráku !

frn: kámen prudce hozený, pták
rychle letící frní.

frnga, fret (han.).

frúgaf (int. slov. frnt), zlostn
povrkovati (o koce), penes, chrá-

pati (Slav. L X. 376). Stará dívka
enem frúgá, zlostn povrkuje (val.).

frodla, -le, cípek vlas vzadu na
krku (Maš.) = frky.

Frolín, Froliš, Florian.

fróTka, ozdobný obojek na krk
jehatm (val.).

front: Tady je oech front =
hojn (Kromížsko)

;
jinde íkají

»hundrt«.

frýd, hromada drobného kamení,
s pole na mez odklizeného (Br.).

Frýdecké nnsto = msto Frý-
dek: Mašírovat' musím pes Frýdecké
msto (Suš. 587).

Frýdka, han. kordula (vesta), ze-

lená, bohat vyšívaná (Vyhl. II. 119),

frysek, plechová trubice vlampice,
v níž jest navleen knot (Jevíko).

fryšicý, rychlý, hbitý; po fryško,

díajte fryško (vých. Mor.).

ftrbos, pohlavek (val).

fúja, -je, fujavica, -ce, vánice na-

padalým už snhem, teba za jasného
poasí (Vlk 13).

fuják, prudký vítr (val.).

fujara ili furyja, dlouhá píšala

na zpsob flétny (Kda II. 292):

Vašku, s fujaru pospš! (Bart. 1. 167.)

fujaf 1. mésti snhem (val), 2.

fujá, es zieht (Zábežsko).
fujigaf, siln fueti: Are tam fu-

jigá. Vtr fujigáí po hrách = skuel
(Slav. L. XI. 325j.

fuk 1. mezera vzniklá mezi nepi-
léhavými ástmi celku, na p. oken-
nými rámy, puklinou v dev : UcpáJ
všecky fnky. Fuky mezi kládami
devného stavení ucpávali mechem
(arch. III. 26). 2. To je mn fuk =
lhostejno. 3. Nemá ani fuku = krej-

caru (Jevíko), 4. S tym se daj

pokuj, ten ma fuky = rozum, chy-

trost (laš.). 5. Ty mi tu žádných
fuk dlat nebudeš = nebudeš tu

poroueti, se roztahovati (Kda I. 45).

fúk: Já fúk na svtlo a šúst do
postele = foukl jsem (dok. 258).
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On fúk za dvee, a oni ho nevidli

ufúknút (dok. 63).

fukar (fuka), stroj na vtí obilí.

fukarovat: Obilí vymlácené se

fukaruje (vyvívá) na fukaru.

fúkavíca, -ce = fujavica (v. t.)

Vek.
fukotat, -cu, zdrobn. slov. fúkat:

Eše by se (lísteek) libotáí, dyby
mu vtíek fukotáí (Suš. 280).

fuTaó, -u, žvaniti (Lor.).

fuák, rypák praseí (val.).

fundament: Ten má dobrý fun-

dament = rozum (Zl.).

funtvka, jablko veliké, funtové.

furíják, furiant.

fúsa, neutr, pl., vousy: Séí s fú-

sama = dát se oholit (Zl.).

fušek, houser (Opav.). Také pí-
jmení.

fúsál', -a 1. vousatý, 2. fazole bílá

s ernými vousy (ND. 181).

futyrova, vážiti si: Nic si mne
nefutyruje (vých. Mor.).

G.

gaba, hromada (val.)

gabaf, -bám i -bu, omakávati:
»Ngabajt, bo nkupité!« když
nkdo peivo, zboží (též dve) oma-
kává (laš.).

gabnúf 1. sáhnouti: Edem na
gabnúí, a už býí ohe na steše
(val.), 2. gabnú do dveí = drc-

nouti. »Ty's na to gabnuí,* uhodil,

trefil (iron.), když nkdo nco hlou-

pého ekne (laš.).

GabruTa, -le, Gabriela (val.).

Gabryš, -a, Gabriel (han.).

gada, mluviti (laš.) : Ene mi s nim
ngadaj ! (Suš. 196.)

gagatka, zakrnlá hruška, nezralé

ovoce (Opav.).

gágat, kejhati: Nebudu ti husi

gágat (Bart. II. 384). Letla, gágaía
bílá hus nad vodu (Bart. III. 28).

gago, -a, krk, lovk nenasycený
(Vah).

gágor, husí krk, chtán (opovržl.)

:

Cpe jím jak husám do gágora (Slav.

CL. XI. 324). Kamarádi, co s nmá
píí a proFéváí jím gágor za darmo
(Vlk 86). Sak by na n moh prstem
ukázat', co ty grunty proléjú gágorem
(Slav. L. XII. 83). Ale šak mu
zdíábí gágor (Slav. L. XI. 92). 2.

gágory = trudovaky (v. t).

gagot, kejhání husí.

gagotat, -cu, zdrob. slov. gágat.

Husi gágajú táhlým zvukem, letíce

nebo bžíce, gagocú jako by pospolu
hovoily.

gagýat, int. slov. gágat, vískav
kejhati.

Gahura 1. píjmení (Zl.). 2. hora
ve Slezsku (Vyhl. VI. XX. 113).

Gaj, -a, píjmení.

gaj, -je; ezníci chodí do gaje =
do vsi nakupovat (Gau.? Zábežsko.)

gajc, -e, m., kolovrátek na pe-
dení (Zábežsko).

gajdaa, -n, ženská rozgajdaná,

rozkasaná (vých. Mor.).

gajdat, -dám i -dzu, kasati: Gajdze
sa mi to (obilí na fe se rozlízá).

Chodí rozgajdaný (má šaty neurov-

nané) vých. Mor. 2. marniti: Gajdál,

haž všecko progajdál (Maš.).

gajdica, -ce, ást dud (v. gajdy

12).

gajdoš, -a 1. dudák: A gajdošu
s gajdoma, smiluj se nad nama (Suš.

613), 2. brouk tesaík (hor.).

gajdovat 1. hráti na gajdy: Gaj-

duje tam gajdušek, 2. neustále o jed-

nom mluviti: Poád' o tom gajduje,

3. Negajduj sa s tým dckem =:

nepstuj, nenos. (Viz obr. na str. 80.)

gajdy, záda (žert): Po na gajdy.

Vzala do na gajdy (laš.).

gajsa, gajsnúf, mikati, miknouti,

posmeknouti do vrchu, trhnouti

ním, zatepati sebou, ošívati se.

Kdo leze na vysoký strom, ten gajsá,

gajsne, pogajsne se, a zase si od-

poívá. Gajsa, gajsnú ramenama =:

do vrchu jimi šúbati, hlavu mezi

ramena stáhnouti. Pogajsaný na je£ú
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=r jetím otesený, zvlášt, jsou-li

v cest hodná »tasiska« (je-li cesta

vytluena). Podgajsaná letnica =: pod-

kasaná, podpásaná. Ugajsaná chza
= houpává, klátivá. Když se kdo sta-

huje emenem, pogajsne se, aby se

mohl lépe stáhnouti (laš., val).

gáí, 1. kal, bahno (val.), 2. erný
a hrubý hrách; chrobáci ho nežerou

(Jicko).

gaTán — gaTánka, milý — milá:

Chodí za gafánkú (val.).

gaTanda, chze za milou a pobyt
u ní: Chodí na galandu (val.).

gaTání sa, milkovati se: Rozina
vydržaía od tatufky, že sa gaFánita

s takovú Fedainú (Vlk 23).

gaTánský, milovný: Martinek je

hezké, což je galánské! (Suš. 561.)

gáTa, 1. do dlka (gáíka) házeti

^ajcfy {dudy)

1. huk (hluk) zadní, 2. stávce, 3. kluka, 4. piskor hrubý, 5. ptko, 6. sýtko
široké, 7. hlava, 8. tymlov nebo koza, 9. sýtko malé, 10. hlava pední, 11. piskor malý,

12. gajdica, 13. ptko pední, 14. huk pední, 15. míšek (dymák), 16. vzduchojem,
n. páka horní, 18. páka dolní.

Cás 1—5 visí pes levé rameno po zádech dol. — Piskor hrubý (4) z chebzo-
vého deva je uvnit zastren. — Sýtko (6) brání návalu vzduchu na piskor. Tymlova (8)

horní ás leží na prsou, dolní, naplnná vzduchem z dymáku, pod levou paží, odtud
žene se vzduch levým loktem na oba piskory. Tymlov zhotovuje se z kže roního
kozla, nejradji bílého. — Dymák (15) opírá se o pravý bok. — Páka dolní (18) zastrí
se za emen u pasu, a páka horní (17) pipevnna jest u lokte pravé ruky, kterouž
se nahání vzduch do tymlova. — ás 9—14 visí v ped. Horní tyi dírky na gajdici

kryjí prsty levé, a dolní tyi dírky prsty pravé ruky. Nejhornjší dírka na spode pro
palec jmenuje se podpalenica. Ta má nejpronikavjší ton: »Tak mu tá podpalenica
laloce«, íkají o takovém pronikavém tonu. Pední huk (14) byl kasou, do nho vklá-

dali taneníci své krejcary, dávajíce si zahráti.

Tóny na gajdici spoádány jsou tímto poádkem: b, c, d, e, f, g, a, h\ zadní
híuk má jediný ton D, který po celou hru zní, mže se však také zastaviti, zakroutí-li

se zadní ás 1—6 na kouži (7), ímž se peruší proud vzduchový do zadního
piskoru (huku).

Dle této soustavy tónové, dle tonu d ladily se i housle, tak že struna a znla
jako ono d na gajdech, jen oktávou výše. Ladní bylo tedy náramn vysoké, proež
užívali hudci houslí co nejmenších a nejkratších.

Hotovitelem výborných gajd i proslulým gajdošem byl J. Šulák z Kuželového.
Na chebzové devo na piskory chodíval až pod zadní Javoinu, od píbytk lidských
nejvzdálenjší ; nebo prý devo chebzové, vyrostlé na míst, kam nikdy nedonikne
hlas kohoutí, nejlepším je na piskory. Má silný ton a jakési kouzlo do sebe, jež pi
zápasech hudebních zajišovalo vítzství.



81

fazole pi he, 2. =: cúhat, cpáti do
sebe jídlo (val.).

gatbák (galvák), levák (val.).

gatbaa, -n, levá ruka (val.).

gatbavý, levák; též píjmení.

gatcnúf, drcnouti, uhoditi do zad

(laš.).

Gatda, píjmení.

galech, athene noctua (Zábež-
sko).

gátek, dlek : Cúhaj do gáíka =
koulej fazolem do dlka (val.).

GaTeta, píjmení (val.).

gaTety, pl. f, nohavice (laš.).

gatgán, 1. nemotora, neohrabanec
(Jicko), 2. darebák (laš.), 3. koen
pétiprstku (potentilla tormentilla) slez.

4. trudovaka (v. t.).

gaTga (gíga), hltati, s píhanou:
Ten toho zgaFgá! (val.) Kt. Dod. I.

galiba, malér: Staía se nám ga-

liba (Zl.).

gaiiga: »Jak sa máte, tetko?*

»Ach, což já, taká gaiiga!* (val.) =
kalika (mrzaka).

gálka, jablko toho jména.
galunky, pl. m., ozdobná lemvka

ženských stevíc (val.).

galvá, levák (dok. 230).

gaivan chleba= gavaí, kus (Olom.).

gáty pl. m., nohy (opovržl.) laš.

gamba, 1. veliká, nepkná huba,

a lovk jí opatený je gambatý,
gambál, gamboš, 2. nejedlá, jedovatá

houba (val.).

gambovaf, hubovati, odmlouvati
(val.).

gambuTa, -le, ženská gambatá.

gámeTa, -fe, m., hlupák, nemotora
(pomor.)

gamta (gamfu, gamíaju), jísti, jako
by se nechtlo: Ty to dživn gamTeš!
(Lor.)

gaa, -n, slina kaní (Br.).

gan, facka (Jevíko).

gáat, -ríám i -u = gágat (v. t.).

gáava, šlépj v mokré pd. Gá-
avy dlá dobytek, pejde-li pes
orané za mokra (val.).

gancova: Po he slezské dti,

než se rozejdou, bijí se do hbeta
i gancuju (Vyhl. VI. XIX. 525)

srovn. gaícnú.

BartoS : Dialektický slovník moravský.

ganduš, špenzr, dtský kabátek
(sev. Mor.).

gánek, klenutá pístavba pi dve-

ích oduliních, žudro: Stáí práv
v gánku (Slov. obr. I. 75).

gant, žvaniti; uganný = žvanil

(laš.).

gangat =z trudovaka (v. t).

gangoš, -a, zajíkavý (val.).

ganit, slintati; hoganné := uslin-

taný (Br.).

gánif, hledti jako tele na nová
vrata (val.).

garafjja, -je, dianthus (bot.) slov.

gara ^ gaba (v. t.): gara na
psa (laš.).

garazda, 1. neád (val.), 2. motání
v hlav : Tafra, co se to se mnó
dje ? Dy pece nesu napité } Co je

to za garazda.? (Vyhl. II. 47).

garazdlf (za- do- z), neáditi (val.).

garažíja, -je 1. špata, chatrná vc:
To je garažija I =: špatné obih', látka

a p. 2. staré dobyte i starý vetchý
lovk : Já už su enom taková garažija.

3. druh hrubého sukna: V Hluchov
na Prostjovsku staí nosili garažeju

(kabát) ze Šedého neb erného sukna
až po zem (Vyhl. 1 1. 180). 4. turdus
saxatilis (na Strambersku).

garb: Maso z garbu neboli z péra

je nejlepší; garby huši = droby
husí (laš.).

garbovat, zelné hlávky v kloubech
nakrajovati a je tak ke strouhání pi-
pravovati. Okurky se garbují, když
se nakládají. U zemák se garbují

oka, když se mají sázeti (Kt. Dod. I.).

garok, hrnec: Uvaí si garok
zelí a má na ceíý de co jest. Zl.

(Osvojeno asi kdys od ruských vo-

ják.)
Gargeta, píjmení.

gargot (grgoí), hrdlo (Opav.).

gargula, -fe byl hanácký epec
svatební ; skládal se z vlastní garguFe,

t. j. úzkého >loubku*, jenž byl vzadu
uzaven plátným dénkem, nádhern
vyšívaným, a ze »šatky,< t. j. dlou-

hého tenkého plátna, do nhož se

garguFa zavázala a jehož cípy vzadu
visely až pod kolena. »Už mne za-

epili, v gargulu mne pistrojili*
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(svat. píse). Na Hranicku íkají gar-

guTa epci, jejž nosí vdané ženy pod
šátkem.

garnú, sáhnouti: Garnuí do teho.

Pták se garn (dotkne) spružiny, a

ona schlasn (splaskne) laš.

gasaf, hltav pojídati: Vrány ga-

saíy chrobáky (Slav. L X. 31).

gafaTa, -le, kdo chodí v plátných
gatích (val.)

gat, kalhoty ; spodní gat = pod-
vlíkaky.

gatica, -ce, nohavica gatí.

gaúr, vydoupnlá díra v strom
(val).

gaura, vysoká ženská vyhublá

(Vah.).

gaurník, columba oenas, protože

hnízdí v »gauri bukovém* (hor).
gaurnitý, vypráchnivlý: Povi,

kerý je gaurnitý, koráb se ie (val).

gavat, kus : chleba.

gavenda, tlachal (laš.), také pí-

jmení.

gávr, baina, moál (val).

gáz, petroleum.

gazda, hospodá (val, hor.).

gazdna, hospodyn (val, hor.).

gazdi (gazdova), hospodaiti (val,

hor.). Na Brnnsku znamená gazdit

špatn hospodaiti. Ten tam gazduje
^ hospodaí, ádí (Kda I. 306).

gbe!, gbelik^ devná nádoba na

mení sypných vcí (záp. Mor.). Na
Laších gbeJ znamená okov u studn;
jinde nádobu na vodu: Vzala gbelík,

šla na vodu (Suš, 170, od Holešova).

gdohoví, kdo ví: Gdohoví, lešti

tam nešel (Slov. obr. II. 13). Dybys
ty tady sa hleél oženit, gdohoví,

Festi bys nedostál ty viléj nevstu
aj dost' bohatú (Slov. obr. II. 79),

Gdohoví, Testi toho by nechtia (Slov,

obr. II, 167).

gebek pl gebky, zavazadla =
Gepáck (Frenštát).

gebétka, mluvka (val).

gébit sa (= cébit sa), breeti,

vl. míti hubu otevenu na plá:
ogébené dcko, ogébenec; rozgébit

:= otevíti do koán (v neas): Zas
nechat dvei rozgébené (slov., val).

geblo, rozpustilec (Jevíko),

gebra = deba: Na Valašsku
íkají zmolám a výmolm na stráních

gebry n. debe (Peck).

gebuTa, -le 1, ženská, která se

ráda gébí = fukna, šklebná, 2. ke-

bule (Kockel),

gec n. kec, odhání se tele.

géc : Voíek sa otoil a géc ho
(trkl).

gécal (Litovel), gecan (Jevíko),
gecgál (Srbce), gejcal (záp. Mor.) =
chástal, zpívaje, jakoby »gecal« (pi-
sedal).

gecat, apati, pisedati (han.).

geckat = keckat, o jedné noze
skákati, kulhati.

gécnút, gécat 1. žduchnouti : Gécni
ho! Géc ho = žduchl (Zl), 2. siln
bouchnouti: Antoš za kolibú géc
z pistule (Slav. L. X, 374),

gecnout, apnouti. Ten sebó gecl,

zprudka sedl (Jevíko).

gea, -e, plachta, jíž se cikánky
odívají ^ koberec (val).

géga, husa (val. Kt, Dod, I.).

géga = gágat, o husím kiku:
Na trávníkoch gégaly husy (Slav.

L. X. 32)

gegtaf, -glu, viklati (Vah.).

gegnú, onomatop. výraz pro zvuk
vyražený z hrdla, když se nkomu
z nenadání uhodí do zád, když nkdo
s výšky skoí (Vlk 56) = heknouti,

hrknouti: Búcheu mia do chrbta,

tak ve mn gegío (slov.). Z nena-

dátéj Macha dosi šobástnúí po zádoch,
až v nm gegío (Vlk 56).

gegýaf, rozpustilým býti, dová-
dti (val),

geFa, -Fe, gengera, hlupák (val),

geTeta, devný hrotek (dížka) na
dojení ovec, bez ucha, s postreným
na pi kolíkem (úvazkem), za niž

se nosí, na jedné stran, kterou baa
doje k sob obrácenu má, ponkud
vyšší, aby mléko nevystikovalo (val).

getho, -a, kolohnát (Opav,).

gemta (gemfu): íovk bezzubý
gemfe kreku; chléb ogemíaný (laš.),

gemlika, malá ústa (val).

gemu Ta, -Fe, bezzubá kráva (laš.).

gengeTa, -le, m. vysoký chlap,

který se pro svou délku a nemotor-
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nost na všecky strany viklá a klátí

(Vah.).

gergelica, -ce, koalka (posmšn)
val,

gerra, -Te ídká polévka (val.).

Gerža, -že i Geržo, -že (v. ao)
píjmení (val).

gevrec, -rca, starovalašský klo-

bouk nebo epice (Kda II. 291).

gfa u pluhu v. pluh 20.

grád navy : Pery sú jakési gfadnavé,

mdlé, ídké, bezchutné (Slav. L. XI.

321).

gFaga, telecí žaloudek ve vod
namoený, syišt

;
glagou se pod-

pustí n. podgFagá vydojené oví
mléko, aby sesyelo. To je glaga a

ne máka! (Vyhl. II. 160.) 2. lovk
chabý, nejapný.

graga, sýiti (val).

gragavý, bezvládný: Mám nohy
jakési glagavé (Vych.).

glago, -a, urvalec, sprostý chlap:

Co takovými! glagoovi se nechat

trápiti! (Dok. 90.)

g!'agvka, jablko toho jména.

glajda, -dy, m, kdo se pi chzi
ígFajdá,* plete nohama.

grajdaa, -n, kráva, která má
glajdavou chzi.

grajdaníca, -ce, míchanice jídla te-

kutého, nechutn pipravená (Btcha).

grajdaf, -dám (do tekutiny, mléka,

polévky) mnoho neho nadrobiti

(Btcha).

grajdat sa, -dzu i -dám, motav
jíti jako vl (slov,, val.).

glajdavý, kdo se pi chzi glajdá.

glam, deštice, spojující žebiny
v pedu i v zadu := rozprák [V. t.).

gram (val.) =^ klamt (slov.)

depti.
grán, -u, nános, bahno na louce

naplavené (val.).

gláa, -n, ruka (opovržl.): Ne-
strké tam to gláo (han.).

andoch, píjmení (val.).

gránif, kaliti, bahnem zanésti: Tá
voda je zaglánná. Lúka je vodu
podgfánná (val.).

grasova (i gl. sa), skotaiti, vá-

leti se: Poád' budete po tých pe-

inách glasova? (Val.)

grcaf 1. klímati: Dímala, poádem
gfcá (Kt. Dod. I ), 2. hltav jísti, 3,

skákati o jedné noze = kecat (val,),

4. strkati (han.).

glej, -u, m., klih, pryskyice na
ovocných stromech.

gleják: Pro mn je nejlepší ve-

era dobrej gleják a sklínka vína

;

domácí sýr z tvarohu, solí a kmínem
promíchaného. Když se uleží, bývá
glejovitý (klihovitý) dok. 103.

gréjit, zagréjit = klížiti.

grembaf, -bám i -bu zuboma,
hrýzti (laš.).

glentat, gryndat, slintati (Jevíko).
grg, onom. výraz pro zvuk,

zpsobený tekutinou v pestávkách
z láhve vytékající nebo po hltech

v hrdlo vtékající. Odtud ^^«/, gTgotat

1. o zvuku, jejž psobí tekutina do
hrdla láhve neb do úzkého otvoru

vbec v pestávkách vtékající (slov.,

val.). 2. ihati do sebe : glgavé k
(Jevíko).

gfgá, -a, kdo rád »grgá«, ochlasta

(Kt. Dod. L).

gigó, -a = epák v. t. (v T-
šanech).

gigo, -a, glgavy hibe, jemuž pi
pití v hrdle »glgá« (vada kon) han.

grgota, -tám i -cu (zdrb. slov.

glgat) : Potok gFgotá (raurmelt). Voda
z baky gfgoce (slov., val.).

glimaf, žuchlat, hrýzti (zvlášt

o bezzubém) laš.

glin, pryskyice na ovocných stro-

mech (Kt. Dod. I. han.).

glintat se, -cu, viklati se: Zub se

mi glince (Zdánice).

giintita, -y, m. n. glíntídto, kdo
se píliš glintí, na p. dít (Btcha).

glintif, slinami nco jako pnou
potísniti, upniti (Btcha).

gfmat, -mu, štouchati: Pro ho
gímeš? (Zl.)

grmnúf, štouchnouti (val.).

gint n, glon, uet, meškati:

Hdes tak dlóho glnl.í* Hde gloniš

(Jevíko.)

glbcek, klacek.

gioa n. žgloa, šukavec, nevý-

prava (Jevíko).

grondat, -dzu: Obilí je od déša
6*
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všecko pogrondané = poválené, scu-

chané (Zl.)-

gondat sa = glajdat sa, leniv

jíti (Zl.).

grong, -u: Má gfong v nohách =
slabotu, umdlelost, nohy v kolenou
klesají (val.)-

gTubaf, klovati: Aj už sa nekerým
gazdnám kuata gfubaíy (Slav. CL.
X. 32).

grugavý: gFugavé rohy dobytka
hovzího, stoené do pedu jak u be-

rana = klukavé (?) hor.
glum, bahno: Ta voda je sam

glum.

grumistý, bahnitý.

grumif, grumem zanášeti : Zídlo
po dešti se giumilo (Kt. Dod. I. laš.).

gi'undaf sa, -dzu, hrbiti se: E, už

sa tá staenka také gfundze. Zglun-

daný, stlaený, shrbený (val). Stny
sa glundaíy, bortily (Slav. CL. X.

473).

glura, brynda, špatná káva: Na-
vaila si tej glury (laš.).

gTura, bryndati, kaliti vodu. GFura
mi v buše i= žbrouná (laš.).

glV: Pibhl húser a gfv ho =
gfvl zobákem (vých. Mor.).

glVat, -vu, givnú zobákem se-

kati: Sfépka mne gfvla. Tá sfépka

glve kuátka.
glVanec, nca, rána zobákem, pak

i podobná udeení vbec.
gi'vícnúf int. slov. gFvnú (val.).

gment : Do gmentu všecko mn
zhniío == mentem všecko (Perov).

gábit n. gávit, tlaiti, makati,
hnísti: Pigábi pahnoztem tabák

ve fajce. Nesmíš toho koate poád
gávi, neporoste. Dobytek má nohy
ogábené (vých. Mor.). Srovn. jihosl-

gnjaviti.

goloza, -n, hlava v hrubé mluv
(Archlebov, Vah.); z nm. Gosche.

gómaf, -mu, hádati, domýšleti se:

Hned' sem gómáí, co to bude (Ho-
lešov).

gombalia, -ie, konvalinka: Dám
ci pierko z rže, gombalie (er. 73).

gombél'a, -Tu n. kombéFa sa =z

kolébati se; když se nco visutého

na rzné strany klátí: Nade dvema

gombéfáí sa opentlený jalovec (Vlk
87).

gombík= bombík, kulatý olovný
knoflík: My si penz nadláme
z olovných gombík (Bart. III. .654).

gomboTce, pl. m., zmrzlé šubry
(val.)

gomoTa, -Ie = komolá, kráva bez
roh (val.).

gongorapl.gongoFé, halama (Podl.).

goata, -ly 1. koalka (opovržl.):

Poád' tu goralu do sebe Féje, 2.

koaleník, piják koalky : Také nevíš,

kdy máš pestat, ty goalo jedna
matrovská (Slov. obr. I. 252). Ti
goali nechcú ženám ani grejcara

dat (dok. 11).

goaTena, koalka (pohrdliv):Na-
stebál sa goafeny (vých. Mor.).

gorek, -a, hrnek prostední veli

kosti (val.) srov. garok.
gorý, -a (u Kromíže) = horýl

(val.), houba agaricus torminosus.
grabak, nejapný lovk (Opav.).

graba, -bu, po dveoch, šmátrati

(laš.).

graca, -ce, zakulacená motyka
zahradní.

gracka = špunk (v. t).

gracky pí. f., dlouhé vlasy v týle

(slov.).

gracoun (-ón), stíbrné a zlaté

porty na ženské kordulce (han.).

grágoraf 1. := krákorati: A to

kue grágoe (Suš. 621). 2. Staí
také pichoúvali pográgora si =
pohovoit si (Slav. L. X. 371).

gramTa, -fe f. 1. vl. schromlá ruka,

pak nehybná, neobratná ruka i noha:
Co ty gramfe sem strkáš? (nohy).

Jak já vám ho podám, dy já ruku
nemám, jenom ty gramliky, co držím
knížeky = ruce s ochromlými n
zakrnlými prsty (Suš. 32). 2. m.,

nešika.

gramlat sa, -Tu: kdo má chzi
zdlouhavou, plete nohama, ten sa

gramTe (vých. Mor.).

gramlavec, -vca, kdo se gramle,

má šmatlavé nohy (dok. 230).

gramravý, kdo se gramle; gram-
favé ruce = schromlé, zimou zkehlé
(vých. Mor.).
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gramio, -a, kdo má gramle, ne-

šika (Btcha).

gramolíf (krám.), tvernožky lézti

(Kt. Dod. I.).

grapa 1. píkrá strá: Chalúpku
rhél piTepenú ke grap (Vlk 5). 2.

= z grap (laš.), z dráp (slov.), ne-

úrodné pole, >ani hora tam neroste,

«

3. Grapy, pt kopc na západní
stran Rusavy (Slob.).

graty pl. m., haraburdí (Opav.)

— Geráte (?)

grbál, schnoucí strom (Br.).

grcnút = drcnut: Grcl ho, hn
byl hoe nohama (dok. 181).

gcaf, stkáti, blíti
;

grcalka, vo-

mitus (val., laš.).

gra, -e = hra
;
gra na strom,

suk (Zl.).

gréfa n. gréfina, horní a dolní

spojovací bidlo žebin (v. vz I., lat),

18, 1. 2.).

greft 1. ada rév, 2. grefty sú na
dva štychy hluboký dolíky (dok. 146),

3. hráz u rybníka, potoka, vbec
ohrada (han.).

grejdif, rejditi (val.).

gremžif, kepiti (val,).

gremžovaf, krumplovati, vyšívati:

šaty zíatem gremžované (val.). Cer-

vety zlatem a stíbrem gremžované
(Kda I. 132).

greneš, -a, m., hrozen erný,
muškatelu podobný.

grézl, obojek košile ženské (han.).

grgan = fagan, dcko neposlušné
(val.).

grgá, -a, chrapoun, pezdívka
sedlákm (od slov. grga, íhati):

Rozvezíý grgáu jeden! (Vlk 32.)

grgaf, grgnúf, íhati: Grgá se n
tým zelím (val.).

grguTena = garguFa (v. t): Za
zeFený vnec byétá grguTena (Bart.

II. 250)
grle, -í pl., podbradek, vole (Kt.

Dod. I. laš.).

grman, trudovaka (v. t.).

grmera, -fe 1. kus neotesaného
deva, klacek: Popad grmefu a na
(Vah.). 2. starý nž = gra. 3. ne-

šika. 4. píjmení (val.).

grmre, -í, pl. f. := brumle, drn-

kaka (vých. Mor.).

grmol, kdo má temný hlas (Je-

víko).

grmorec, -Ica, m. (z nm. Krumm-
holz) 1. pahýl, 2. rozprka, na kterou

se zabité prase vší.

gra, -n 1. železo u nože, 2.

špatný, tupý nž, 3. koalka (val.),

4. nemotora lovk = grák.
graf se, otáleti: Di a ngrnj se

(Kt. Dod. I. laš.).

gravý, nemotorný, hloupý (Kt.

Dod. I laš.).

grobeTák, hrubián (laš.).

groka, groek, pí (laš.).

gronyga =: kronyka, knížka na
tení.

groš penz = málo. Groše, ku-

laté skvrny na koovi, veliké jak

groš (Slov. obr. I. 47).

grošák 1. kudla za groš (záp.

Mor.), 2. k, který má po srsti

groše.

gróža, -že, kroužek: Ta sešla

mla na obóch stranách pro sochory
gróže (Vyhl. I. 71).

gróžka, kroužek, prstýnek bez

oka (han.).

grugaf, chrchlati: už dogugaí =
umel (laš),

gruch, zvuk, jejž slyšeti, když
nco dutého s vysoká spadne, nebo
když se vystelí : Gruchy, gruchy ve

dn v noci, div se mi srdeko ne-

rozkoi (Suš. 380, Kt. Dod. I.).

gruchaf, gruchnúf, bouchati, tlou-

ci: Jak by beka z hury spadía, tak

to gruchio. Gruchnu koho biem po
hbet. Nchtía sem mai síucha,
a vif musim kolibekum dycky
grucha (Suš. 380).

gruchel', -a, malý lovk (Opav.).

grúl', -u 1. mláto vinné vsype se

do sudu; nalije se na n vody, a

když »nzne« (kyše), pije se (Treber-

wein), 2. víno ovocné, hned od lisu,

nekysané (Zl.).

grulit: prase grulí, grunzen.

grúTovica, -ce, polévka z grúfu

zasmažená.

grumbaka, rozvaené švestky

syrové (Brodsko).
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grumbír, brambor (Grundbirne)

:

Idu vait grumbír (coll). Na Bzenecku.

grumTa, ob. pl. grumte, -í 1. drn-

kaka : Aj ty Juro cigáne, udlaj
mi grumlu (Bart. I. 65). Cigáne,

udlé mi grumle (Bart. II. 439), 2.

bruivý lovk: E, ml ty starej

grumlo! (Dok, 156.)

grumrovat, na drnkaku hráti:

Dycky mn grumluje šohajek pod
oknem (Suš. 354). Budu si grumlovat

na kopeku v humn (Bart. II. 439).

grú, -a, m. (val.), grún (hor.),

lesní strá: Zdrhali zme doí grú-

nm. í že to koníky hoe grúnom
idzú? (Bart. III. 52.)

gunga n, kunkat, siln, chra-

plav kašlati, až by se zadusil (laš.).

grunik, gruniek, nízká, obdélná
vyvýšenina pdy (Lor.).

grušpánek n. ki^špdnek, zimo-

stráz.

gryc 1. gryci na Hané íkají

chlapcm, kteí chodí »za ti krále*,

2. nadávka: Ty staré grycu!

grýný (val.), drýný (slov.): Byla

to grýná dvica : mla hezké, oku
lahodící pohyby pi chzi a pi
práci (Vlk 20),

grýfek, plíšek, jímž se vl pod-

kouvá (val).

grýfný, zruný (Lor.).

gryfona, jméno kraví.

gryndáek, zástrka, jež se uvazuje

nemluvnti pod bradu, aby se ne-

zagryndalo.

gryndat, -dám i -dzu slintati;

ugryndaný.
gryndy, pl. f., sliny nemluvnti,

psu, dobytku z huby tekoucí.

grytan, špenzr.

grytí, it (val).

grytka, ženský živtek, kabátek

(laš.)

grža, -že, kotržina, houževnaté
maso (val.).

gua, -e = gra L hr: Dvica
mla pod krkem gue (dok. 55),

gua penz, mnoho jich, jako hr
v míšku nebo šátku zavázaných
(rusky kua = hromada). 3. Do-
bytky se pastýovi zhnmly samy do

gue = do hromady (dok. 241). 4.

keík (Kt. Dod. I.).

guata, hromada pímt, bolavek
(slov.).

gúí, koví: Zarstly mn cesty

drobným gúím (Suš. 515).

gugá, -a, m., záhrdlitá hlinná
nádoba na vodu = kubaa (Brod).

guTá, -a na Podluží je svátení
klobouk, širúcha nco vyšší, bez
stechy, na zpsob hrotku, jakž mu
i sousedé íkají.

gulda, -dy, m., neohrabanec (Je
víko).

gula, -fe 1. koule: Cesta rovná,

jak by gufú hodíí, 2. švestkový
knedlík (dok. 109).

gumanec, -nca, žduchanec (val.).

gumaf, tlouci; vyguma do zemé
díru železným sochorem (val.).

gumnúf, striti: Gumnúl do nho
(val.).

gumýcnúf, int. slov. gumnú,
prudce drcnouti: Ten ma gumýcnúí,
tak ve mn gegío! (Val.).

guráš, -u, m.: Má klobouk na
guráš (šikmo). To je ale guráš lo-
vka, í sám proti pti chíapom
(Mal. XXIV. 65). Guráš, tra (Poe-
nice).

gury, pl. m. výslužka od zabijaky
(Vek.).

gutný, sešlý (strom) val.

guzý, kusý: nž bez špice je guzý,
kráva s jedním rohem je guzá. Dlá li

kdo co a není to na všech stranách
stejné, je to guzé (Kt. Dod. I. laš.).

gvant na kom, doléhati na koho,
domáhati se eho (val.).

gybas 1. k »zdechlina*, 2.

»zgeblý« lovk, lenoch, nemotora
(laš.).

gybza = bibza, nco špatného,

chatrného: To zboži je sama gybza
(Kt. Dod. I.).

gygtat, -gRi 1. ním, viklati, ko-

láceti, 2. piplati: špatná kuchaka
gygle jídla.

gygiotaf, -cu, zhusta viklati (Btcha).

GyguTa, -fe, hora na Vsacku, nej-

vyšší vrch Lysé Hory, vrch a louka

na Javorníku proti Hostýnu (Slob.).

Gycha, píjmení.
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gychanc, ca, m.. žduchanec
(laš.).

gychaf, líti: To tam gycha! (lej-

mem prší). Tak z nho gycha krev.

Zagychía ho krev (zalila) laš.

gychnuf 1. vodu na koho, chrst-

nouti, 2. koho, žduchnouti (laš.).

gychtanica, ce, lijavec (Kt. Dod. I.

laš.)

gyptavý, nešikovný (laš.).

gyptoš, -a, nešika, nemotora (laš.).

gyr, bolehlav (Kt. Dod. I., u Místka).

gyzd, -u = hyzd (srovn. ohyzdný),

neistota, neád : Vtr plno gyzdu
nam do oken naval (laš.).

gyzd, -a, špinavec, ošklivec: Ideš,

ty gyzde gyzdavýl (laš.).

gyzdák, ošklivec, > neád « (laš).

gyzdavý, ohyzdný (laš.).

gyzdua, -Fe, neistotná ženská:

Ma v dom gyzdu dos ta gyzduFa
(laš.).

gžió se: Krávy se zegžiíy = do
steku daly (laš.).

gzynec, ímsa (val.) z nm. Ge-
simse.

H.

háb, vlnný šátek na odívání (Vah.);

háby^ coll. hábí, staré šatstvo nebo
vbec šaty (více mén opovržliv).

Daío nám to do háb = mli jsme
s tím práce, starostí 1 Sak ti namete
do hábch = nažene strachu (Vah.).

ha ba, habic, habíek^ chléb v dtské
ei.
habadj, hojn, do Pánaboha:

epy máme habadj. Tam je všeho

habadj (záp. Mor.).

habak, -a, žalá (žert.) Rožnov.

habá, -a 1. hubka na strom
i kesací = hubá, 2. mí ^ habán,

3. vtvika stromová s listím : Na-
ráaí habá (Df.), 4. dít zdravé a

veselé: To je habá! Co tu díáte,

habáni? (Zl.)

habaár, kdo vyrábí (vl. vyrábl)
hubku kesací (val.).

habáni, pozurážené konce stromo-

vých vtviek s listím (Brodsko).

habaf, -bu, sob pivlastovati,

bráti : Ty bys poád' enom habát.

habat sa, -bu, pomalu se bráti

(o tžké chzi nemocného): Vyhabáí
sa z píkopy (slov.).

habatky, pl. f., kožené stevíce

(Kt. Dod. I. val.).

habít, starý kabát.

ha I v právo velí se volm (Zl.).

haat, sedti (v dtské ei).
háif (zhaova) koho z eho,

zrazovati.

háif sa, mírniti, pamatovati se

(val.).

had : Rád by chytil hada cizí ruku
= rád by tžil z cizí podnikavosti,

z cizího nebezpeenství, 2. erveno-
bílá kulatá tkanika vlnná, ozdoba
slov. klobouku = húsenka.

hádat: Hádám sú na poli =: my-
slím, asi (hor.); hádat na nkoho
= míti v podezení: Všeci hádajú

na nho, že to udíáí.

hadí matka (záp. Mor.) = šidlo

vodní (hmyz), hadí mlé =: cheH-

donium maius (bot). Je z hadích

vocásk = neposeda (Maš.). To je

lovk hadím ocasem zašípený =
chytrák (Vek.).

hadica, -ce, sylvia hortensis (Val.

Klob.).

Hadínce, v Hadincoch, paseka
(Vizovice).

hádi, žráti: krávy se nahádiíy

(val.).

hádka, hádanka (vých. Mor.):

Princka povdla, jestli jí zhodne
hádku, že bude pipuštn (Kda I.

308).

hadlavka, konopná oprátka na

kon (záp. Mor,).

hadopenica, -ce, hadzja penica^

sylvia hortensis (hor.).

hadovec, -vca 1. neplecha v obilí

(Peck), 2. tra (Leznice).

hadraba, otrapa, trhan, Hader-
lump (laš.).
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hadrych, ohnice (Slezsko).

hafel', -fla, h. psniek = špalíek.

Kupované psniky sešívaly se v ha-

fef, s jedné strany svaté, s druhé
svtské (han).

hafer, borvka, Haidebeere (val.).

hafol, houf: Odkuse z holeke
se vehrne hafol husaru (Hoch 97)

z nm, Haufen.

hafolec, -Ica, houf: Stálo jich okolo

nás celej hafolec (dok. 40).

Hágy, -, tra pi Morav (Ne-

dakonice).

haho! =: stj, velí se volm (Zl.).

hach, niema (laš.).

hachTa, -íe 1. drhlen, 2. stará

dívka, když si vede jako mladice,

» staré hachlisko« (Zl.).

hachTovat = ochlovat (v. t.).

hachmáry, pletichy, mrzutosti:

Nadlal mo hachmár (Maš.).

hajháj ! hajte odhánjí se husy

:

Haj, haj, haj, husiky, nekalte vo-

diky (Suš. 103). Hajte, husiky,
hajte (ND. 200).

hajá huš, hajá hus, odhánjí se

husy (laš.).

hajat, spáti (v dtské ei).
Hájce, -c, tra (Blansko).

Hajda, píjmení val.

hajdalák 1. lajdák, 2. panák (pim-

prle).

hajduk, euf. ert: Hajduk ti tam
scél mt. Hajduk hábe s tebó bél

(Maš.).

hájenka 1. hájemství, ochoz háj-

níkv, 2. mladý les zahájený (val.).

hajfif = hafái =: frahái, vy-

movati nco za nco, handlit (val.).

hajflena, ženská necuda (val.).

hájina ^= háj: Byía sem s miíým
v hájin (Bart. III. 411).

hájit 1. s genit: Hájili, hájili dvá
hájníci hájka (Bart, II. 166). Haj
svého zdraví. Hájila si svého místa,

2. o zvláštním žalostivém pípání, jež

vydává ze sebe párek pták, ob-

letující hnízdo s mláaty, když se

mu nkdo blíží: Pnkavka hájí.

hajnica, -ce, vích, kterým se na
poli zahajuje, zápov oznauje:
Zanes do šudíeku (jeteliny) hajnicu

(laš.).

hajník, hajný: Pišéí k nám hajník

(Bart. I. 62).

hajs! 1. v ped (Zl.), 2. v levo

(dol, hor.) velí se volm.
hajsák, vl (Loštice).

hajsaf se, klouzati se (han.).

hajsova, toulati se: Chlapec vhodí

si uení za hlavu a bude hajsova
sem a tam (Obzor 1903. 101, han.).

hajk, v levo! volm (Vsacko).

hajtáše, pl. m., erné výložky na
rukávech bílé haleny horácké.

hajtrašit, upalovati: A tak haj-

trašil, až nemohl popadat dechu
(dok. 261).

hajtrtán, poteštný lovk (val.).

hajzupaf, houpati díttem (val).

hák, hbet: Boli mn v háko (han.).

hákata, -ly, m., kdo háká (v. t.).

hákat, namáhav, zdlouhav ísti

;

škared psáti, márati (Kt. Dod. I.).

háklivý, nedtklivý, povážlivý (heik-

lich).

hata, -íy, dosplá dívka: Má dv^
céry, hrubé už hafy (Df.).

háTa, -Fe, klna u kováe (Halle)

Podl.

hatabaka, povídaka, svtská
píse, na p. jarmarení (Kt. Dod. I,).

hatabata : Dlá všecko haíabaJa =^

páté pes deváté
;
pívlastkem : To

je chlap halabala (Mal. XXIII. 36).

Jeden sedlák, jménem Jan Halabala,

zemel (Vyhl. II. 73).

haTabúra, vlna na punochy.
haa, -a, kdo má velké hale (oi),

lovk s vypoulenýma oima (laš.).

haTadryja, -je, dryánice (val.).

haTafaa, -n, štkna, hubatá žen-

ská (val.).

haTama, -y, m., hrubý, neotesaný
chlap.

halandryja, -je,trochu lehkomyslná,
obratná ženština s dobrou vyídilkou
(záp. Mor.).

hatapatún, niema (laš.).

haTas, hlomoz (laš).

halaskovat, zaháleti, postávati

(Jevíko).

haasna, »cérka, kerá nemá eše
starostí, enom sa vyzpívat a vykiet*
(Brumov).

Halašín, tra (Vizovsko).
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hafašta, kikloun.

haTaŠtova, mluviti zvýšeným hla-

sem (Vlk 33). V mést na cestách to

halaštuje= iní (Slav. L. XIII. 371).

haTat, haTuškat, ležeti (v dtské
ei).

halatý, polonahý (Novomstsko).
habija, -je, korýtko pro mašíky

(val.).

halda 1. hromada; v haldách je

hlína (Jevíko), 2. špatná ženština.

hatdy baldy, nesrozumiteln (Kt.

Dod. I., laš.).

haldamáš, dožatá (dok. 157) =
aldamáš.

háTe, oi (žert.) laš.

hateka, hálek =: haluzka, šiška,

knedlík (Slezsko).

hateká, kdo rád haleky (Slez-

sko).

haleluja, iris germanica (bot.).

halena z/a/ízií/^z, jednoduchý kabát

z bílé hun, s krajem, který jde

okolo krku a po obou stranách dol,
vyšívaným, kolem pasu rozkídlený,

u spodu súžený. Pi práci zahrnuje

se spodní ást do »mrváa« (zmrvi=
zcuchati, svinouti neforemn njakou
šatu). Halena je stihu tak jedno-

duchého, že nemá šv až v rukávech,

a kdyby ji rozpáral, bude z ní zrovna

tak veliký kus hun, z jak velkého

byla šita (Vlk 9). Haleny hanácké
byly z houn jemnjší, v úpoly rovné

(bez faldu) a šly až po paty. Barva

jejich byla erná, modrá, pozdji
bílá. Slovenské haleny (haliny) jsou

kratší a širší, na zádech visí široký

tverhraný obojek, jemuž také íkají:

cimbál, hazucha, schíopec, slonina,

darmovis, íypa. Takové cimbálové

haliny bývaly a ásten jsou posud
také na celé západní Morav.

harenár, sedlák, který se nosí po
selsku, v halen, prot. kabacjár v. t.

(Dob.).

harenica, -ce, papu (v. t.).

Halíce, pl. f., tra na Vizovsku.

hallnka, brouk sluneko.
hattaf, hltav jísti (Frenštát).

hatuz, -e: Dostál sa tam po ha-

luzi = nepímo, oklikou. Dostál to

z nho po haluzi = zavedl e

o nem vedlejším, aby vyzvdl, co

chtl (opak: po pni) Vah.
haluzí, drobné haluzí.

halúzkovaný, látka, která má
v sob vetkávané nebo vyšívané ha-

louzky: obrus (slov.).

hatuzník, hivná, protože hnízdí

na haluzích (v. gaurník) hor.
haluzka, šiška, knedlík (Laši mor.);

haluzky na kvasnicách = narušané

šišky := kyslé šišky ; tené haluzky
:= noky (Píbor); na Ostravsku je

haluzka buchetka.

halVa, sukovitá haluz, boule (laš.),

bezový paez, z nhož se dýmky
vyezávají (Jevíko).

halža, -že, houžev (záp. Mor.).

ham, snz, sndl (v dtské ei)

:

Sv. Jan mléko ham (Mor. lid 81).

hamala, hamán, jedlík (Opav.).

Hamala, píjmení (val.).

hamár 1. hubený k (Jevíko),

2. hluk, povyk = Nedlaj hamáru
(slov.).

hamá, -a, pekupník, obchodník

s dobytkem (val.;.

hamáit, hmotiti.

hamatný, silný, masivní, hustý:

sukno, plátno ; hamatný oblek, píliš

volný; h. lelík, silný cop (Vlk 25).

hambalká, Schwindler (Slezsko).

hambuák, druh zemák.
hamižovase 1. sužovati se (han.),

2. nesnaditi, houževnat se smlou-

vati: Budete sa o gréjcar hamižova!
(Val.)

hamnúf, chapnouti: Hamí mu po
prst. To sa hamlo 1 (o tuném soust).

Nahamál sa =:: najedl se (žert.). Srovn.

ham (Slav. L. XI. 95).

hamonit 1. mnoho jísti: Poád
hamoní, a peci je vechrtlé (han.),

2. lakotiti; hamonní = lakota ; ha-

monica = lakotná žena (Žár).
hamonit se 1. namáhav praco-

vati : Hamoní se ve dne v noce a

peci nic nemá (Maš,), 2. hádati se,

hmotiti: Husai, sotva pešle, zaale
šromot, hamonile se s hospockém
(Hoch 97).

hamovat : Hamuj se 1 = mírni se

— hemovat, brzditi: Zahemuj, je

s kopca ! Zl. (Obojí z nm. hemmen.)
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hampapa, jídlo (v dtské ei)
Vyhl. VI. XIX. 333.

hampasit sa, lopotiti se: Nerfiéí

sa na koho hampasi (val.). =
hampasovaf se, namáhati se tž-

kou prací: Dy nemusí Hana tak

sa hampasova, jak vy sta sa hartu-

sili a hrdlovali (Slav. L. XII. 83).

hampejz kuželna (Žár).

hampel', -pra, prádlisko (laš.).

hampés, pole na neúrodné stráni;

hampésat se, díti se na takovém
poli (Jevíko).

hamp Tasit sa, hampfasovat sa =
hampasit sa (v. t.); Ceiý sa ham-
pFasím, a nic nevydlám (Zl.).

hampTovat : Kon sú zhampfované
::= sedrané (Zl.).

hampuTka, koflík kostelní, ampula
(laš.).

hamrák, starý, velký k (Mas.).

hamrazí: Samo šáší, hamrazí =
drobné roždí (Suš. 22).

hamrazit, tžce vydlávati, vy-

tloukati: Dybych nco na dobytku
nevyhamrazíí, nerhéí bych gréjcara

(Zl.). Až nco vyhamrazím (val.).

hamrazi sa, potloukati se; ha-

mrazéní, potloukání (val.j.

hamsat, neotesanec (laš.).

hana : Tom koovi, tom obilí a p.

néni hany = je dobrý, bez vady.

Tam só panny, není jim hany (Bart.

III. 816).

hanácká svaba: zelí a hrách,

každé o sob se vaí a jí, se Ižici

toho a Ižici onoho, nebo se oboje

smíchá (val.).

hanák 1. kolá nadívané] a velikej

pes celej plech (dok. 110), 2. druh
zemák, 3, houba boletus rufus (Zl.).

4. Málo sypou zemáky, pjdem na

Hanáky = na Hanou (Suš. 679).

hanba : Šak sa mn tam nedo-

stane, co ma velce hanba bude
(Suš. 89). Inši síuži ba i bud, až

mne zaho hanba bud (Suš. 227).

Néni t hanba, mládene, posmekat
krúžky panence.!' (Suš. 641.) To
bech béval hanbo opláchl (Vyhl. I.

134; slov. obšústí).

habj, více hanba = Može a
byt habj než mne (val.).

hanbit sa, stydti se (vých. Mor.).

Hanby, tra (dok. 187).

handravý, bídný, titrný (val.).

handrbufec, -Fca, tabák (val).

handrlák, hadrník. Snad pevzato
od Slovákv uherských, kteí mají
také handru, kdežto na Morav hadra
íkají.

hanika, cichorium intybus (Slez-

sko).

hánka, lánek, kotníek prstu

:

Strhla sem si hánky (Zl.). A ty prsty,

ty hánky vám mla erné až hrza
(Slav. L. XII. 42).

hanuška 1. odívaka (laš), 2. =
hanvka, druh jablek.

hapat, upadnouti (v ei dtské).
hapatrky, pl. f. : Už je na ha-

patrkách = z bohatství na mizin
(Zl.) — od slov. hapat (.?).

hapatuša, klepna, han. (abatyša.?).

hapitek: vza nkoho do hapitku
= písn ho vzíti, písn s ním na-

ložiti ; bže do hapitku := honem;
zber se do hapitku = pii se, po-
náhli se (laš.).

hapitkova, poskakovati (laš.).

hapTasovaf sa : Zaal sa s nmá
haplasova = tahati (Slav. L. XIII.

381).

hárá, nše tabáku, jaké nosívali

»šverci« valaští: Já sem celý ztvrdnul,

jak mi obrajt strhnul tú háru ze

zad (Suš. 536).

haraburda, der Polterer.

harabúzí, haraburdí, starý ná-

bytek.

harabuza, -n, vehká jizba (val.).

harafica, -ce: Má haraíícu = jest

opilý.

harapáky, pl. m., starý nábytek.
haraska, ervená pantle harasová:

Sohaj drží v ruce bílý šátek, ervenu
harasku (Suš. 623).

harasní, dobrý: To ídto nebylo
hrub harasní (val.).

harasný, vl. ervený jako haraš,

pkný, parádný: Néni to hrub ha-

rasné (val.), Viél, že to néni hrub
harasné = že to za mnoho nestojí

(Vlk 53).

hára, žehrati: Nkei haraju na
to (laš.).
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harc: položit nco na harc = na

nejisté místo (Kunštát). Harcem pro

n posíali =: na kvap (val.).

harca, hladi, míti rád (v dtské
ei) Jicko, laš. (herzen?).

harcova, -n, veliká hospodská
jizba (val.).

hareó, vreti (o psu): Co na m
hariš? (Lor.)

harfa, pezdívka vysoké, hubené
ženské.

hargota, -cu, hargotit 1. tásti:

Jakýsi vtr a obešéí, tak a zima
drobí, až mnú hargoce = tese, roz-

tásá mne, háže mnou (Slav. L.
XII. 487). Zima ním hargotiía =:

drkotala (Slav. L. X. 137). 2. racho-

titi : A za nmá hargocú kraváky

pFné lidí (ib. XIII. 371).

hárka v. hárá: Pobereme hárky,

pjdem na Slováky (Su^. 536).

harmuryga, harmonyka (val.).

három fárom chodit, bez práce,

zaháliv (Df.).

hárova, spchati: Nacpali míšek
penzi a hárovali do Brna (Vyhl. 1. 57).

hartaf, spáti (v dtské ei): Har-

taj, huFaj ! Hartni si ! (val.). Nevy-
vezeš-li do Medarda hnoja, tož ti

pes Teto na dvoe hartá (Vek.).

hartusi sa = hampasi sa v. t.

(Slav. L. XII. 83).

harus, hluk, shon lidí: Zašeí do
harusu ludskeho (laš.).

harusit =: harvasit, hmotiti, ki-
eti (slov., val.).

haruša, -n, ženská punocha
beze stopy (val.).

Haruza, -e, píjmení (val.).

haruznif sa, hádati se, rzníce
tropiti: Oni sa v jednom kuši ha-

ruzníja (Vlk 93). Býío to prám rok

a de, co sa s Kúpalú poharuznili

(Slav. L. XII. 44).

harvan = havran (val.).

harvaa, -n, koza erná jak ha-

vran (val.).

harvany = varhany (Podl).

harvas, -u, hluk, hlomoz : To je

tam zasej harvas v téj hospod (slov.,

val.).

harvasit, hmotiti, kieti (slov.,

val.).

hasaert: Je jich tam jak hasa-

ert ^ velmi mnoho (Zábežsko).
hasákovat, kositi úhrabicou (záp.

Mor.).

hástor, stádo husí, zástup lidí(val.).

hasirmanní šaty, myosotis pal.

(bot.).

hašpa, hašpla, kroužek vbitý do
podvojí dveových, aby se zamklo
(Vyhl. VI. XIX. 146).

hašvan 1. roztrhaný kabát, 2. fa-

gan: Vil má ošum hašvan na krku

(dok. 63).

haf, -, f. 1. otépka z haluzí (fašina),

2. cesta takovými fašinami tvrzená:

Strážniané byli povinni upravovati

hat, po kterých se chodí ze zámku
do Bzence (as. Mat. mor. XXVII.
325). Ty Kojetské hat na vod na

blát (Suš. 236). 3. plot živý i ple-

tený (hor.), 4. prostor mezi kolíbou

(v. t.) a pajtou (v. t.) na salaši, 5.

košár pro ovce (val.), 6. jáma, pleso

(val.), tichá zátoina v potoku =
dua, zhla (Jicko).

hata, chvka (v dtské ei) Vyhl.

VI. XIX. 333.

hafapa, -py, m. nemotora (han.).

hatit se : Oe-li se za mokra,
oraka se hatí (hatle) Jevíko.

hafka, plachta, v níž se dít chová
=zr chvka (laš.).

hattat, nezpsobn jísti. Ten ha-

tFák všecko zhatle (vých. Mor.).

ható (nesklon.), koárek dtský
(v dtské ei).

hatota, jezditi >hatoto« (v dtské
ei).

hatovec, -vca, prut, tatar (val.).

hátraf, -tu, choditi kývavo (val.).

havaky: Terygá havaky n. po-

havaky = lozí tvernožky jako

»havák« (o dítti) val.

havák, pes (v dtské ei).
havatda, skupenina: U stoía stála

havaída chlap (Slav. L. XI. 50).

Tam sa jaabatí havaída chalup (ib.

XIII. 371).

havalec, kus: Spadl havalec behu
(Br.) = gavalec.

havat, hafati, štkati.

havka, štkati drobn (o mladém
psu) Slav. L. XI. 133.
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havoif = hovoil: (val.).

havotafi -cu, poštkávati: Och,

to je fena, dy tak na ma havotaia!

(val.). To ty ženské tak havocú =
ledajak zpívají (slov ).

havrany = varhany (val.).

havránkovy, skládaný do záhyb
(dok. 287).

havrrant, kikloun (dcko): Za-

trackaní havrlanti, budete ticho }

(Slav. L. X. 32.)

havruša, -še, kráva, »jako by ju

pošrahá}.«

házat, -žu: Háže krev (vrhá). Kašle

a vyhazuje (op. » suchý kašel «). Há-
zaU na sebe (pi dražb pidávali).

hazucha 1. obojek slovenské ha-

leny (v. t.), 2, kabát nesvný.
hažart, dcko : Ješt njaký loket

plátna pro ty hažarty pidala (Ž.
obr. 87).

hbito, honem : Hbito po! (laš.).

hbitota, hbitost, náhlost: V te

hbitot zapomi sera to doma (Laš.)

hbitý v ei: té jede huba jak

traga, jak patírka, nedává hub
darmo jest, má jazyk jak na obrt-

líku, má hubu jak šlejfí.

hebetkovaf sa s ním, lenošiv

njakou práci konati: Pehebelkováí
sem sa s kiváky celým Prajzkem
(Vlk 31).

hebla, vindra : Nedáí mi ani hebfe

(vých. Mor.).

heblín, réva listí popelavého jako

podbl, lupení krabaté, málo roz-

stihované.

hebtota 1. nouze, 2. daremnina
(laš.).

hebronif, breeti (val.).

heaka, krátký popvek žový,
jaké prozpvují na Valaších žnice

po celý as žní (Bart. I. 92).

heaf, -ím, 1. zevlovati: Odevšad'

byli lidé vystúpení, heali na tú

svabu. 2. Tá ervená šatka, to tak

heí (kií). 3. zpívati heaky: Táto
heaka sa heí pi slunci západu
(Slav. L. X. 372J.
hemanica, -ce, tlaenice (Maš.).

hemat, násiln cpáti: Bli sme
tam zhemaní. Snad se mn to do
potne ješe vhemá (Maš.).

he, mezislovce {=^ hle), vyja-

duje ní radost, když nco ukazuje

a p., nebo škodolibost, když v n-
kom chceme vzbuditi závist (han.).

hedbávka, jablko toho jména,
ervené, kropenaté, sladké.

Hedbávná, tra (Blansko).

hegeš, -a, vl, má rohy do zadu
(LN. II. 13).

hecho (echo): Udlal hecho =
rozhlásil (Kunštát).

hejcat, pohejcat, hejcování. laško-

vati (Žár).
hejda: je v hejd = v podezení

(Zábežsko).
hejdovaf (-é-), rejditi (han.).

hejkal, lesní strašidlo v podob
malého mužíka; zahejkne si v lese

hned tu, hned onde, a bda lovku,
zvlášt zbloudilému, který se mu
ozve. Pibhne, vskoí mu na záda
a nespustí se ho tak snadno (záp.

Mor.) Mor. lid 136.

hejno husí na Daicku a Telesku,
jinde stádo.

hejnom : Nestane nám ona tak,

mosíme jej hejnom hrát (Bart. III.

10). A jak bylo po ránu, šía muzika
hejnom hrát (Bart. II. 5). > Hejnom*
hrává muzika ráno ped zdavkami

;

vykládá se, že muzika hraje po d-
din a svolává »v hejno* svatebany
(hor.). Sice užívá se slova toho
ješt v úsloví > hejnom bhat « =;

zmaten, jak bez smyslu bhati ná-

sledkem soužení, pohromy a p. (Df.).

»Hejnom hej, hejnom hejl* je za-

átek zpvu polského (Lud X. 46).

hejsek, athene noctua (Kunštát).

hejša, odhánjí se ptáci: Ej hejša,

hejša, ptáku jarabý (Bart. II. 54).

hek 1. ptáci v kleci spáení, zvi.

kanárci (Zl.), 2. Dýní majú do heku
= hojn (dok. 27). Strom mohlo
by byt do heku (dok. 131). 3. =:

hekání = Najedl se do heku = tak

že heká (Maš.).

Hék, PodhéU, tra (Tlumaov) =z

Gehege i hájek (?).

heknut = gegnút, hrknouti: Heklo
v nm (Zl.).

helán, býk (záp. Mor.).
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herá, -a, dlouhý mužský, hefena,

ženská (Jicko).

helegza, veselé dve (Kt. Dod. I.,

laš.).

heTekaka. Na horách valašských

a lašských kravaka rozmlouvá ne

ustále zpvem se svou kamarádkou,
pasoucí na vršku protjším za do-

linou. Popvkm takovým íkají he-

fekacky, hojakaky, ohókaíky, od
stálých refrén »hero«, 'herefo*,

>hoja«, »ohó«, jimiž se zaínají a

ukonují (ND. 207).

heTekaf, zpívati helekaky: Vila

sem a (vnec) hefekaja (Suš. 440).

Moja milá umí heFekati (Suš. 525).

2. zpívati vesele (vbec) : Zdravy
družiky (o svatb) hefekaJy (Bart.

III. 474).

Helenín vneek: Když se len

dotrhává, nechá se ho hrstka státi,

obejde se obadn, splete v rulík,

stoí u vneek, stlaí k zemi a pi-
kryje kamenem. Tomu se íká »v-
neek Helenin< (ode Žára) Mor.
lid 284.

heTenka, brouk sluneko.
heTépa, -pu, utíkati (val.).

heleso, -a, veliká ženská (Kt.

Dod. I.).

Heliga, sirková studn na Ceji.

heliška, >na helišku*, jarní hra

díví (ND. 188).

helma, chlupatá epice (Nov.

Msto).
heTmo, horní práh ve vratech sto-

dolních, nadvrátí (Zl.).

hemez, hmyz (sev. Mor.).

hemovat v. hamovat.
hemzat se: Niti se hemzale =.

kroutily (Nov. Híše).
hemža v krku, v prsou, šimrání,

nutkání ke kašli.

hen, henkaj (slov., val.) — henkajc
(Podl.) — henka, henké (han.) —
henaj, henajky, heneky, hyn, hynaj,

hynajky (laš.) = tam, když se n-
komu na pedmt ukazuje: Vidla
sem ho hen v hájjku (Suš. 331).

Dy eše je do Sepána hen =
dlouho, daleko (Vlk 27). Už je Matja
hen = tam, dávno (Slav. L. X. 37).

hena, hena! — hena, hena! —

hejna háj (val.)) — odhánjí se husy
= háj : Hena, husiky, hena, ze žita

do jemea (Bart. III. 70).

hensemtam : Hosé míúvili s Ba-

zaJú chvíFu hensemtam = ledaco

vedlejšího, o vlastn nešlo (Vlk 50).

V izb žatým rozprávali hensemtam
= o tom i onom (Slav. L. XI. 483)

hen ten ^ onen, tot ten = tento:*

To tá zahrada je lepší než hen tá.

Pízvuk má námstka s povýšeným
hlasem (vých. Mor.).

henovka n. henuvka, koleba,
houpaka (Zársko).

henglat, viklati: Henglá se mn
zob (Maš ).

henkat se, houpati se (záp. Mor.).

hép: Pasák hép! dol z jablon
= skoil (Slov. obz. I. 325).

hépat, -pu, skákati neohraban n.

pespíliš, taniti nepkn, v neas
anebo vbec pozorovateli nemilo:

Vir sú bíáznivé tance, enom sa

hépe z kuta do kuta (Slav. L. XI.

276).

hept =: hyvt, civti, lenošiv

sedti (Kunštát).

herberk, špatný poádek: To je

tam u nich herberk (Vah.).

herdeit, láti, láteiti (z ma.
ordok) : Žena dycky herdeila (dok. 8).

herliky, pl. f., aquilegia vulg.

(laš.).

herman, kolovrátek, na nmž se

pede píze hrubá na mchy a voz-

nice (Zábežsko).
Hernivy, pl. f., tra (dok. 191).

herpiška, jeptiška: U svatýho

Františka složila tam herpiška (ND.

86). To je herpiška I =: žena hubatá,

»erdek baba«.

herský (slov., val., han.), dosti

veliký : Dáí mu herský kúsek. To
je už herský chlapík; zídka = hezký
(za kteréž se íká hodný): Šak su

herský jako ty (Suš. 22).

hertál, vno (Erbteil) Br.
hesto : Dali si hesío = smluvili

se (Zl ). NechtJa sem día hesía

= kiku (Píbor).

hetešif, trippeln: Kde hetešíš.?

(val.).

hev, hevaj, hevajky, hev,a hevka,
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hevkaj, hebaj = sem = Po hev

!

(laš.).

hevar, hevero (Zl.)-

hevíoti, díti se, škrtiti se: Musí
hevtoti (Vek.).

hevnárek, heben na osnovu (sou-

ken.). Slav. L. X. 35.

hevže, sem! velí se kravám (laš.).

hezky: Jak pak se hezké menoval
^^ honem, když si nkdo hned ne-

mže vzpomenouti (záp. Mor.).

hezula, le, hezká ženská: Já,

taková hezula, a dostala sem enom
ševca (dok. 65).

htad : Méí hlady. Sak ona néni

híady = o hlad.
htadna, jméno krávy hladké srsti

(val).

htadení, úprava hlavy nevsty a

družiek (slov.).

htaditko, sklenná koule se > stop-

kou* (držátkem), kterou se »hladí-

valo« (žehlívalo) tenké prádlo svá-

tení (ZL).

hladina, polní epa strnisková

(Rozstání).

htadit: To sú chlapci rádi, dyž

sa díva hladí = hlavu si upravuje

jako družika (Bart. III. 512). Hladit'

kfuky ^ choditi po žebrot (Vah.).

hladný: Hus krmná byla za 24
a hladná (= nekrmená) za 6 zl.

(arch. I. 254). V ty hladné roky sa

jídaly vaené planušky :=^ kdy byl

hlad, drahota (Vlk 12). Umel hladnú
smrú ^ smrtí z hladu, hlady. Byl

bys hladnou smrtí zemel (Kda II.

209). (Golodna smr nachodit, mrus.

Erben, Sto poh. 138.) Jak je bohatý,

tak je hladný groša (Vlk 65). Sú
na to hladní = dychtiví, chtiví

(Vych ).

htadno: Sndl na hladno kúsek
osúcha = na laný život,

htadovat, 1. býti o hlad, nemíti

co jísti : Má peníze, ale je skúpý,

raci hladuje, než by si kúpíl chleba.

Letos máme málo píce, dobytek
bude v zim hladovat. 2. o hlad
chovati: Kupíš krávu, a co jí dáš?

Budeš ju hladovat? (vých. Mor.).

htadovnka, draba vrna (bot.).

htadovitý, kdo má std/e hlad.

mnoho sní, hiadný kdo má pravé
hlad, laný.

htautký, pkn hladký (vých.

Mor).
hlaný: Strom byl velice vysoký

a hlaný = hladký a bez suk (Kda
I. 154).

htas : Pusti nco do hlasu =. roz-

šíi£ povs (Vah.). Král dal do hlasu,

že ... = rozhlásil (Kda I. 254). Bylo

to v hlasu =: vbec známo (laš.). Hla-

sem plakat', naíkat: = na hlas (Opav.)

Zavolal na u hlasem (Suš. 183). Jak
ho uslyšela, hlasem zavolala (Suš.

411). Nemžu pit na ten hlas ^ na
notu té písn (záp. Mor.).

htása, hlídati, pozor dávati na
nco : hlasa kury, vraný (odhánti
od škody), ovoce (hlídati) laš. Srovn.

hlásný.

htáska, hlídka: Ml sem hlásku

v noci (han.).

htaska, -šu, hladiti (laš.): Dy t
mamka vola, to t pkn hlaše (var.

Matika t budí, hlaviku ti hladí)

Suš. 485. Jednum hláska, druhm
bije (laš.). Daj mi sem, ja ti tam po-

hlasknu tu ko.su = pohladím, pobrou-

sím (laš.).

htasnica na houslích, Resonanz-
boden (val.).

htásno, 1. na hlas: Povzte mi
to hlasno, bo ja nslyšim (laš.). 2.

= ujno (v. t.): Dnes je hlásno (Zl.).

hlásný, zvuný: Našli devo krásné

na husliky hlásné (Suš. 144).

htaštovnka := vlaštovnka (val).

htava : Kerá žena zlá, dokáže svú

hlavu (vli) Suš. 669. Sv. Prokop
vzal klášter na svu hlavu = stal se

opatem (Opav.). Svú vlasní hlavu to

vykonal = vlastním rozmyslem (Zl.).

Umí to z hlavy ^=- z pamti. Mosíme
to ním z tebe vyhnat, abys ty

nám nechodil po hlavách (Slov. obr.

327). Budu teho me na hlavu =
dost (Lor.). Máme toho n. je toho
hlavy klada = dost, hojn (Zl.). Po-

divné to zajisté úsloví! Na Hrozen-
kov íkají : Mace teho dosc, akorát

pod hlavu klada (Dob). Starý Ma-
chala míval jednoho koa na hlavu

dost' (Slav. L. XIII. 76). Máme teho
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až nad htavu = víc než dosti, více

než teba, nazbyt (Btcha). 2. híava

::= makovice (Opav.). 3. vnitní silná

a dutá ást kola, otáející se o ná-

pravu; v ni jsou vbity špice (v. vz
I. II. 7). 4. ást dud (v. gajdy 7).

5. híavy, nohy = místo na posteli,

kde se leží hlavou, nohama : Stojí

andl v hlavách, stojí ábel v nohách.

6. hranení strom v. úhíavý.

Htavy, tra (Šelešovice).

htavá, -a, co má velkou hlavu

:

1. lovk s velkou hlavou = híaváf

(penesen: pán velký: Byli tam sami
hlavái), 2. pulec, 3. ryba cottus

gobio. 4. Hlavá, píjmení (Btcha).

hlaváek, adonis vemalis (bot. .

htavaka 1. hlavatá konop (vých.

Mor.). 2.= ošepaka (v. t.) Brodsko.

htavál', -a = hiavá (v. t).

htavaa, -n, ovce s velikou hla-

vou (val.).

hlavatka = ošepaka (v. t ) val.

hlave, hlavénka, oharek: Ej lásko,

hoíš plamenem a spaluješ srdenko
na hlave (Suš. 349).

htavnka, 1. pkná, milá hlava,

2. = hlavuška, prunella (bot).

htavénka, hlavnika, tyfus: Tam
u nás sa také poád' jakési nemo-
cisko vil potluka, najspš je to hía-

vénka (Slav. L. XII. 421).

htavika 1. podzemní pe, z nhož
pruty vinné révy vyrstají, 2. =1 dý-

chánek (v. t.) : Z husí krve a jater,

pidavše koení a krupice, dlají tak

zvanou hlaviku (R. a Ž. 50).

Hlaviny, pl. f., vinohrad (Cejkovice).

htavitý (val , las.) =: Mavný (slov.),

dobrý, valný (jen ve vtách zápor-

ných) : Letos néjsú zemáky híavité

(hlavn). To pivo néni dnes híavité

(híavné). Nemám sa híavit (hlavn).

Nehíavit sa n líbíš. Jarmaky néjsú

htavité (Slav. L. XI. 132).

hlávka, tobolka na lnu (záp. Mor.).

hták, prohlube v ece, mlí
než zhla (v. t.) Vek.

hl'erfadío, koukátko (laš.).

hreák, divák (Vych.).

hrédák, hlída (Slov. obr. I. 246).

hTedat pojí se s genitivem: Co tu,

dit, díaš.? Svoji mamy hFedam

(Suš. 159). Seslal pán Bh andly
s nebe, aby hledali panny Marie
(Suš. 6). HFedám chleba, své živ-

nosti (Suš. 14). Po svt chodila,

noclehu hledala (Suš. 30). Turek na
to nedbáí, jen Kaenky hfedáí (Suš.

126). Nehledá galánky, ale hledá
statk (Suš. 359). Me krávy bhaju
a trávy hfedaju (Suš. 527).
— hi'édat ve složeninách za eské-

hlížeti: dohledat, ohledat se, vy-

hledat, nahFédat (vých. Mor.).

hledaná v. tráva.

hTedt, dívati se, koukati: HFedím,
jedú-li to naši. Hledí jak hrom do
kuban (Zl.) = jak hrom do potoka,

do duba (Opav.) ^ posupn, mraí
se, jak vraná do kosti (upen), výr

(byste), žába z kýšky, z prachu
(smutn), eše hledí jak ížek (dít,

jež by už mlo spáti), div si oí ne-

vyhfedí (Zl.). Hleéí, jak by chéí
vypálit' ddinu (Slav. L. X. 303). —
Jak to všecko krásn hfedí (zele
po dešti; srovn. >má to pkné oko*
Zl.). Hfeéí sem, že to kmucháek
= myslil jsem, dívaje se z daleka

(Zl.). On ti nehfedí na zíé = nechce
tvého zlého. Tož hfe sa tyl dyž
by a brzo vlastníma penzi od-

díFali! = podívej se (Slav. L. XI.

323). Hle si ho (hledte si ho,

hleme si ho), co by on si navy-

mýšláí a p. := podívej se na nho.
2. hlídati, opatrovati: Toho neuhledíš,

dybys jak hfeéí = neuhlídáš, na p.
domácího zlodje. Co sa teho na-

hledím, a dycky jednaká nepodara.

Nebude ma m kdo dohfed =
opatrovati do smrti. 3. pilen býti

eho : Hfeéí toho živ, hfeéí uená,
hfe práce a nech híúpoty.

h Tedíek, eufrasia off. (bot).

hlenamne (nesklon.), antirrhinum

orontium (bot.).

hTechni, do holá odíti (strom

z listu).

hTechnif sa, mozolití se: Co sa

já nahfechním, už nikam nemožu
(val).

hTeno, vru : Dyby n mama na
trávu daía, hfeno bych já jí batoh
nažaía (Bart. II. 147).
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hlídat = hledt: Otec do psá-

níka hlídá (Suš. 124). Hlídá, jak

be ml ddino vepálit (záp. Mor.).

hlín, -u, nános hlíny, naplavenina

(Slav. L. X. 296).

hliák, hrnec hlinný.

hlinistý, ervený jako hlinka

(val.).

hlihák, hmyz klíšt (sev. Mor.).

hlinica, -ce, druh švestkového

ovoce (v. t.).

hlinistý, co v sob obsahuje hlínu,

je spojeno s hlínou (val.).

hlinka m. 1. k barvy hlinkové

(Falb): Kerého (kon) mn dáte.?

Teholi vraného ebo teho hlinku.?

(Suš. 579). 2. ovce, »má hubu hlin-

istú* (val.).

hlinský, hrob : Mladej se dostal

do hlinskýho = zemel mlád (Maš.).

hlísta, vtšinou zemní i stevní;

tmto zde onde i »škrkavky« íkají,

onm ervi. Hlísty jsou: srdení
(v. srnice), játerní, krevní, stevní

(Mor. lid 224). Po zelí zbúíja se

n hlístv = >zvedá se mi žaludek*

(Slav. L. XI. 324). Hlísty šíja,

hlísta se mi uscata (žáha, pálení)

Zl. To je hlísta lovk = slaboch.

hlístník = zemžlu.
hliva 1. herka, 2. houba agaricus

ostreatus.

hliv, živoiti (laš.).

hlíza, -ze: Dobyte má hlízu =
bolavé tlo (Mor. lid 261).

hlízovatý: Dít je hlízovaté, má
drobné hlísty (srnice) Vyhl. VI. XIX.
146.

híb (híúb), 1. košál zelný, 2. ne-

motora: Ty híbe! (Vych.)

htobi, tlouci, bíti, klovati: Mlyná-
ský hlobí na klíny (Kda 11. 258).

Karel vyrypovái (utíkal), až v zadek

patama htobíí (Slav. L. X. 32).

Jatli hlobili do strom. Ten hlobí!

íká se o silném tabáku šupavém
t hlobí hlavou (Slav. L. X. 376).

Zahíobíí kí do zem. Zhíobíí desky
(sbil). Ten sa híobíi (udeil). 2. jísti!

Tu máš, híobl Ale sa's nahíobíí:

(Vek.) 3. prositi : Tak sem ho hío-

biía, až sem to dostala (val., laš.).

htobnúf, udeiti (val).

htodek, ohlodaná kost: tvrdý jak

hlodek. Ty tvaržky sú jak hlodky
(Zl.).

Hlohvky, pl. f., tra (Hrádek).

htomozina, padálky (v. t.) záp.

Mor.
hlouk, (-Ó-), místo v zahrad, kde

se voda stéká (han).

hloupá: Jak ho tá híópá chetne
^ když vyvede nco hloupého (Mal.

XXIII. 222).

htoza, -ze, sušené ovoce (slov.)

Htozca (:= -ce, pl. m.), tra (Drno-
vice).

htozikrka, lakomec (Vych.).

htožek = hloh (vých. Mor.).

htožina, hlohové koví: Sedli
chlapci za hložinú (Suš. 157).

htožinka, plod hlohu (ertova
hruška laš.j.

htožková zima, bývá, když kvete

híožek.

htúb 1. košál zelný (hornoluž.

htubik), 2. nadávka vesnianm
(Frenštát).

htubof = hluboina: Hlubocí,

hlubocí, tam sa voda toí (Suš. 375).

htuboko: Pij hluboko! = napij se

hodn
;

pij htúbj ! = napij se víc

(val).

htubovník, vdolek potítý poseka-

nými híúby, na másle usmaženými
(val.).

htuchá, -a, kdo slyšeti maje, ne-

slyší.

htuchaa, -n n. hluchá nemoc,
hlavnika (hor.).

htucho, -a, nadávka hluchému
(vých. Mor.).

Hluchov, tra (Blansko).

htuchý jak pantok, jak pe (paez).

»Máš zasej hluchý týden .?« — kdo
neslyší, nerozumí, neposlouchá (Zl.).

Hluchý hlas, dumpfe Stimme (laš ).

Máme už hluchý rýl = tupý (Slav.

L. X. 33).

hluky, pl. m., deváky (záp. Mor.).

hlup, stín : Zahrada je v hlupu

(Vel. Mezi.).

hiupanda, ženský hlupák (dok.

162).
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htúpína := híúpota, hloupost (Slav.

L. X. 37). Co budeš vyváat za

hlúpiny! (Slav. L. XI. 485.)

hlupit, stíniti: Ze hlupí zahradu
(Vel. Mezi.).

hiupkavý, pihlouplý.

híúpnúf, bláznti: híupn=: blázní,

šílí; zhlupli = zbláznili se (laš.).

htúpota = hloupost: To sú bab-

ský hlupoty (dok. 277).

hlúpý jak poleno, sádlo, baraní

roh, až beí. Co je hlúpýmu po roz-

umu ! (Dok. 76.)

hlušica, -ce, bluma (švestkové

ovoce).

hTúza, -ze, 1. hnis z rány, z bo-

láky (val.j. 2. dtská nemoc, prjem
s vrhnutím spojený (Vyhl. VI. XIX.
146). Na Valaších, když dít ume
na neznámou nemoc, praví se, že je

» hrza zaféía*. 3. = hloza, sušené

ovoce vaené (dok. 84).

hluzovinai hloza, ovoce: Na stro-

mech už se našla hluzovina pro dti
(Rok. I. 100).

hTuzovitý strom, >brantovitý« (Zl.).

hTuzovník, scrophularia nodosa
(bot.).

hmácnúf (val. = hácnt (v. t).

hmlica, -ce, mžení (laš.).

hmour n. mhour, suché jehlií na

stelivo (záp Mor.).

hmyz. Hmyzu všímá si lid hlavn
se stránky jeho škodlivé a jakožto

» neistý* nazývá jej souborným jmé-

nem hmyz (Loštice), hemez (-e, f.)

Bystice Pern., bžigale pl. m. (Zá-

bežsko). Na Brumovsku hmyz je

>lecico drobného: králíci, drobné
ryby, hnus natrýznný ve stodole.*

hácnút sebú, spadnouti: Jak je

tá lávka vysoká, tak sem sebú hácJ
dol (slov., val.).

hap, kus: chleba (Vah.).

háp 1. noha (opovrž.), 2. veliká,

neforemná bota (vých. Mor.),

hápat, -pu, 1. násiln do eho
bíti. 2. Všecko zhápe = sní. Ten
toho zhápáí = sndl (opovrž.). 3.

vyhápáí se na chodníku = vyne-

ádil (slov., val).

hápnú, udeiti (Jicko).

Bartoš: Dialektický slovnik moravský.

hnát: >Ja tam ho hnah, kady on
šéí* po. = »láry fáry,« zamítá se

námitka (Slav. L. XI. 49). Goralka
z nich hnala jak z beky = pla
(Slav. L. XI. 229). Já sem se k vám
hnala že na koblihy, a vy máte ze-

máky (Z!.). Žene na sebe velice :=

rychle mluví (Vek.). Dyby ten pa-

náek tak na sebe nehnal, lepší by
mu bylo rozumt (Zl.).

hnát 1. klát (laš.), 2. noha.

hnátek u saní, v. san 2.

havif (val.) = hápat (v. t.).

hn, hnekaj (val.), hned, hned-

kaj (dol
,
pom.), hndaj (laš.).

hnedka, hndý k, Fuchs; hn-
doš, hndý hebec n. valach.

hndovraný: Postjte, hndovrané
vranky (Suš. 455).

hnduTa, -le, kráva hndá (val.).

hést i héct, -tu 1. tsto (kneten),

2. bot mne hnte, mám nohu ohn-
tenou (tlaí je pouze >tísní«, hnte
>tísní a de*). Sak nás boteky ne-

hntú (Suš. 433). Tak ona (smr)
ho hnce, ež z nho krev tee (Suš.

12). Mora chodí hns lidi (Vyhl.

VI. XIX. 149). 3. mrzeti, rmoutiti:

Velice ho to hnte. Taková e ho
musí hés (Slav. L. X. 37).

hntka 1. velkononí kolá zaklá-

daný (laš.), 2. (hnetka) pesná placka,

3. kaše prosná zasypaná moukou
(han.), 4. kaše z brambor a mouky
(záp. Mor.), 5. dít »ochalebné«,

dve, jež se má k mužským (laš.).

hntuTa, le, dve, které se dává

» hés*, objímati (laš.).

hnvník, s kým se kdo hnvá:
Pošlite mn pro dlužníky, pošlite

mn pro hnvníky, a dlužníkm za-

platíme a hnvníkm odprosíme (Suš.

775).

hnvúse, pl. m., hnévúsky, po-

kraování vlas na krku v zadu ve

dvou proudech ; to pej sú nedobí
rudé (Vlk 51).

hnvúšek, hnvivý: Nehnvaj se,

hnvúšku (ND. 38).

hni (ustrnulý imper. slov. hnouti)

jenom ve spojení se záporkou ani

:

Voláí sem ho, ale on ani hni (ani

se nehnul). Voly ani hni nechtíy
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z místa (ani se hnouti). Už nemožu
ani hni (Zl.).K ani hni dálej (Slov.

obr. I. 248), Nepudu ani hni (han.).

hnida: Už ti zas okívajú hnidy.?'

=z už jsi zas nezbedný, rozpustilý

a p. (kluk po nemoci, po výprasku).

hníkaf, dávati se do pláe, fíiu-

kati (han.).

hníka sa 1. povalovati se: Ty
by sas enom poád' hníkal a smýkal.

2. zamovati nco za nco : Hní-

kajme sa na bie! (Vek.). 3. hádati

se, kokovati se: Oni doma sa

také v jednom kuši hníkajú (Vlk 93)

val. M'éí ženu rád, nebýt by sa za

nic hníkáí z jejím bratrem (Slav.

L. XIII. 111).

hnilica, -ce, hmlka (laš.), hruška

>zahniliená«.

hnitozubý, kdo má vykotlané, »vy-

hnilé« zuby (Dob.).

hnitý, zhnilý, lenivý (hor.).

hnisat, sbírati, shromažovati do
zásoby: Mosím si nahnísat vajec na
zimu. Nahnísám si másía, syrá a p.

a prodám (Žlutavý u Napajedel).

hnif = ni (záp. Mor.).

hnit, spáti, lenošiti = Dokú bu-

deš hnit? Už bys mohl stát.

hnízd, -te = hnízdo (Tebísko).
hnízdit se, dlati si pohodlné

místo v posteli, na židli a p.: No,
brzo-li se uhnízdíš.? Už se uhnízdil.

hnízdit, tlouci: Jož máme všecke

škran vod té bimovke (bití) po-

hnízdny (arch. I. 253).

hnojaka (laš.)= hnojvka (slov.),

hnojová voda.

hnojnica 1. hnojová voda (záp.

Mor.), 2. boní deska hnojného vozu
(vých. Mor.) v. vz IV.

hnot = hunt, špalek (Lor.).

hnotu, náto, špalek (Lor.).

houpat (-Ó) do sebe, nemírn
jísti (Kunštát) ; srovn. hápat.
huhaf = uhnati, nosem mlu-

viti; Vodní mužík huhal (Kda II.

260)
hnus, ster, setená sláma, seno

a p. (vých. Mor.\
hnusit 1. tísniti, zmáhati: Veliké

stromy hnusily maíé. Práca ho hnusí.

2. kaziti: Strom moc hyne, a lidi

a dcka dost' to husijú (dok. 131).

Pantáta se mrzel, že se mu zhusí
louka, když sekái se do rozbedlé
louky boiti budou (Ž. obr. 68).

husno, obtížno, tžko: Rýí sem
zahradu, musím toho necha, ide

n to husno (Slav. L. X. 33).

husoba, neistota, neistý lovk:
Ach, ty husoba ohavná! (Dob.)

ho (Jicko), hu (hor.), zvuk, jímž

se ozývají na zavolání: >Bto!« >hu!«

hobárka, hovor (Záhoí lip.),

hober, -bra — hoblík (laš.).

hoblena, ženská špatného chování

(val.).

hobliky, pl. f., ledviny (val.).

hobtýa sa, hnízditi se (v. t.) val.

hoboit = hovoit: Ach, Bože,

což ona hoboí, když se k ní šo-

hajek posadí (Suš. 765).

hoda, euf. voda : Vem to hoda

!

(Mor. lid 103.)

hoden s inf. : Kolíne, Kolíne, ne-

jsi hoden státi! (Suš. 585.) Vil já

nejsem hoden po té zemi chodit,

ale sem já hoden do ohn mne
hodit (Suš. 32).

Hodin, les na Vizovsku.

hodina : Když bila hodina (t. jedna)

Suš. 136. Vo hodin stal (Daicko).
Byía hodžina po poedu (Lor.).

»0 hodin* (nikoli »o jedné«) slyšel

jsem také na eském venkov. —
Pán nehledl, esli je tam o své ho-

din (= v as).

Hodiny, tra na Vizovsku.

hodinl<y, kakost (bot.) dok. 126.

hoditi se je sloveso trvací: To
sa mi nehodí (praes.). Bude-li se

hodit (devo), budem kostel robit

(Suš. 548). To sa nehodí (schickt

sich nicht). Dnes se nehodí orat

(nelze). To se nehodí jest, obléct a p.

Jeden (prsten) sa mi na prst hodíí,

a ten druhý milému (Suš. 637). No
nehubujte, dy sa to hodí eše udía
= mže se udlati (val.). To se mu
nehodí dlat = nesluší. Hnilý klát

nehodí sa ani do kamen dat (Suš.

343). On se nehodí hospodským =
za hospodského (Mal. XXIV. 67).

hodlivý, hodící se, tauglich: Néni
hodlivy (na vojnu). TFa hodlive na
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odstaveni (laš.). To nni každému
hodlive. Nni to hodlive = nehodí,

nesluší se to laš. — Také ve smyslu

»hodný« = velký (laš.).

hodnaif sa, honositi se, vynášeti

se: To sa to hodnaiío u muziky
(val).

hodn 1. hezky: V tom kostele

je hodn. Udlal to hodn = dobe
(Zábežsko). Tady se vám hodn
pjde. 2. hojn, mnoho: Letos bude
hodn ovoca, nebo: letos bude hod-
ného ovoca. Už ich máme hodných
=r hodn.

hodný 1. hodící se: To je nanic
hodné == nehodí se na nic (Zl.). 2.

hezký : Sohajíku, í si .? Velice hodný
si (Bart. III. 217). Nejhodnjší panny
tu ó (poctivostí) pohrdají (Suš. 252),

3. kdo dobe vypadá: Chvaía Bohu,
šak ste hodní (val.). 4. bohatý,

vzácný : Jim to bylo velice líto, že

tak hodná paní jim odepela almužny
(Kda II. 75). Já budu chodi po
hodných lidech a budu moit', a vy

budete léi a hoji (Kda II. 99).

To enom ti hodnjší choúvali na
zóF (sál) Slav. L. X. 296. 5. dosti

velký: Hodný kua. Má hodnú izbu.

Holianské paátocha má hodnýho
lenocha (Suš. 555) = poádného,
velkého. Dyby pán Bh hodnéj vody
ráil da ::= velké (Suš. 225). 6. sta-

tený: Ke si ty chíap hodný, stoj

ty sám do vojny (Cern. 45). 7. Byla

hodná, chodila hodná, a s kým .?
—:

thotná (han.).

hodoka, zimnice, nazvaná tak od
msta Hodonína, v jehož bainatém
okolí zvlášt ádívala: Pišla mn
novinka, že moju milenku chytila

hodoka (Suš. 142). Bodaj a, sy-

neku, popadla hodoka (Suš. 343).

Hodoovec, tra (Blansko).

hoduCa, -fe, dobyte, které se za-

bíjelo na hody (posvícení). Koupilo
se na obecní útraty a páslo se na
obecní pastv (CL. XII. 152 han.).

Když mly býti »veleky císasky
hode*, sestupovali se sousedé po
dvou, po tech a šli do Kokor na
tarmak >kópi hodulu*. Bývala to

obyejn krmná jalovice (Vyhl. II.

160).

hody, pl. m., kytka rozmarýnu
v hody (posvícení) Zábežsko.

hofer 1. = domka (v. t.) val.

2. podruh (slov., han.).

hoferství: Mladí Tráíci bývali

v hoferstvú = v nájmu (Slav. L.
XII. 43).

hofrava, podruhyn, oby. osamlá
vdova bydlící v domácnosti cizích

lidí (val.).

hóg, hoghóg, coufni ! velí se volm
(vých. Mor.).

hogat, hógnút, coufati; hogaj,

hógni! = hóg (vých. Mor.).

hoga volky! = v právo (Bart.

II. 303).

hodaf (val.) = hogat (slov.):

Kolébka hogá (tením o zem p-
sobí hmot). Dcko sa v kolébce

hogá (kolébá). Vz sa hoga
(^nejde rovno).

hogýaf, intens. slov. hogat i ho-

gat 1. uhýbati ním, 2. tískati

ním.
hoch. Hoši známi jsou jenom na

západní Morav, jinde jim íkají

chlapci, na Laších synci: Ci su to

synci } Kaj idté, synci .? Jinde užívá

se toho slova v tom smysle jen

v ísle jednotném : Cí je to synek ?

Zvlášt tvarem zdrobnlým : Cí si,

syneku?
hoj. Povelem hoj! hoj! hoj! chlá-

cholí se dobytek, aby se neplašil,

nebo aby šel pomalu.

Hoja, -je, píjmení (val.).

hojaka, hojivá zelina (Peck).

hojakaka = helekaka (v. t).

hojakat = helekat (v. t.): A já

na a hojakám (Suš. 529).

hoja, neuený léka (val.).

hojasa =: hejsa, výraz veselosti:

Hojasa, hojasa, nožky moje! (Suš.

63 L)
hojeboj : Ho nich je všeho hoje-

boj = hojn, nazbyt (Maš.).

hojíka, lenurus cardiaca (bot.).

hojka, plantago maior (bot.) hor,
hojkaka n. hongaka, houpaka.
hojkat se n. hongat se, houpati

se, od refrén popvk pi tom
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zpívaných : hoj hoj hojany, hoja

hoja hojky (ND. 22).

hojná veera je na Valaších veer
ped štdrým dnem (Mor. lid 11).

hojn, mnoho : Hojn nas byío.

Eše teho mamy hojn. » Kolik to

koštovaío.?« »Nhojn« (laš.).

hoFa, -e, hl : Cáká a za dvemi
ta dubová holá (Suš. 426). HoFa
užívá se jen o dlouhé holi s kížkem,
na níž se spouštjí putny do studn;
na podpírání je htka (Slav. CL. X.

296).

holajzník = plezmero (v. t.), trhan

s holými adry (Novomstsko).
hotan, kdo je holý pozbyv všeho;

na p. kdo v kartách prohraje, praví:

Sem hoian (Opav.).

Holanda, tra (Blansko).

holének, holé (nahé) dít, ptáe
(Jevíko)

holandr 1. druh holub, 2. houba
boletus sanguineus (val.).

holandské sukno, svtle ervené:
Zaervenala sa taják holandské sukno

(Slav. L. XI. 482).

holdán, holda^ holdin, potulný

žebrák (Daicko).

holdovat, choditi po žebrot (Kun-

štát).

hoTenka = holika, švestka po

odkvte (Vek.).

Holešov, údolí u Rouštky (Vek.).

hotgýaf: Vz hoígýá v juha-

ftách (vyhloubeninách), jedno kolo

jde dol, druhé nahoru, když je

v jedné koleji jáma: Budu já sa na

tom vozisku holgýa.?' (Val.)

holica, -ce, pšenice holá, bez ostí,

a je bu bílá nebo ervená.

holíkat ^ helekat: Ráda si za-

holíkala do té mlhy (VI. XVIII. Pitt.).

holina, nevzdlaná, neporostlá

pda.
holiška, stešn nebo trnky

(švestky) z kvtu zasedlé, zelené šlo-

vou hoUšky, holiky, holinky, ho-

lenky.

holízdra, kdo nemá co obléci

(Vah.).

hotobrúšky, s holým bichem
(Dob.).

hotofi, hulákati (laš.).

hotohúmnica, mlat v poli na oko-
paném trávníku : V sucho svt ten

rok omíácí na holohumnicách (Dob.).

hotomráz, holomrazky^ holomraz-

nice, mrazy na holo, bez snhu (vých.

Mor.).

holomúcká smrt na tamjšfch
um.leckých hodinách: Byla vyzáblá,

no hotová holomúcká smr vám
(dok. 88).

hoTopicha, vysoká, neohrabaná
ženská (val.): Taková holopicha, co

dostala hiavú do tía (Slav. L. XIII.

372).

holof, -i f., holá zem v zim (val.).

hotota, »ruka« u cesty (val., laš.).

hototova, hulákati (laš.).

holoubkovat se (-Ó-) milkovati se

(Jevíko).

hoTstra, vysoká, neobratná ženská
(Dob.).

hoTštánek, nákrník z drobných
korálk navleených na žíni a pro-

strených ervenou neb zelenou tka-

nikou (val.).

holub: bit holobe = vyskoit a

nohama ve vzduchu o sebe udeit
(dtská hra) Maš.

hotúbek, holúbeek — holubénka,

holubika, slova lichotná: Pokaj
mia, mj milý, mj holúbku sivý

(Suš. 383). Lež s Bohem, mj milý

syneku, lež tu s Bohem, sivý holú-

beku (Suš. 185). Nemožu, syneku,
sivý holúbeku, na tebe zapomnt
(Suš. 225). Povz mi dveko, sivá

holubeko (Suš. 371). Stávaj hoe,
sivá holubiko (Suš. 352).

hotúbek, holubka (laš.), houba
agaricus russula.

hotubna, kráva zcela sivá, barvy
holubí (val.).

hotubí hrahuTec, astur palumba-
rius (Kel).

hotublnec, trus ptaí.

holúz! hotúz pivolávají se holubi.

hotý, nepokrytý: Padni na holé

kolena (Suš. 4). Býí z hoíým krkem
(neovázaným). Býí z hoíú híavú (ne-

pokrytou; hlava bez vlas je oblezlá,

lebavá). Holé vrchy, skaíy (nepo-

rostlé; v tom smysle nikdy »nahý« !).

Spali zme na hoíé zemi. Pod holým
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nebem museli mu odpisaha =
irým (Kda II. 43). Švec šel pod
holé nebe, padl na kolena a dkoval
pánu Bohu za ten dar (Kda II. 190).

Živím se na holé ruce (dlnickou
prací). Kdo na to z holých ruk staí?

(dok. 161). Ženy majú ostré mee
a my máme hoíé ruce (Suš. 442).

Do Ameriky jea ríiéí peníze, a pi-

jea tam býí hoíý (bez krejcaru).

Já jím dám poslední krejcar a potom
ostanu hoíý (Slav. L. XXI. 323).

Dy tu nejmladší vydával, hole stny
ji vnoval (Suš. 118). Ostala mu
holá chalupa (bez polností) Ž.
obr. 15. Daval si mi hoíy oves, a

vur nmaš ani slamy = samý istý
(Suš. 175). Sak z teho má holú škodu
= nic než škodu (L. XI. 375 Šeb.)

Být hoiá íata = samá záplata. Hoíý
vták = netopýr (podl.). Píd Hoíá,

po do dola = smrt (Slav. L. XII.

276).

holýš, -a, holátko ptáe (dok. 41).

homkat, houpati: To je zvon! Te
štvrti hodin mosijó homkat, než na

ob dv stran bije (Vyhl. II. 22).

hompat se, houpati se (záp. Mor.).

homlka 1. homolka (mor. tva-

ržek), 2. homíky, malva silvestris

(laš.).

houmat: Hómá plno hobó = jí

(Maš.).

hon 1. jitro pole (val.). 2. Na
Brodsku až do let 70tých minulého
století, jak dív i jinde na Morav,
všecky polnosti jedné obce rozdleny
byly na troje hony. Na jednch se

sely oziminy, na druhých jainy, tetí

hony byly úhory (Mor. lid 55) : Už
byl od ní na dva hony, ješt na nj
volala (Suš. 598). Záhlenské pozemky
rozdleny byly na tyry hony =
trat (Vyhl. I. 108). 3. hony, jednot-

livé pole od meze k mezi: Na troje

hony ho slyšet (Zl.).

honák pomáhá na salaši »vala-

chovi* pásti, obrací ovce od škody
a pi dojení pihání jednu po druhé.

honce, pl. m., honcování zvíat:

Náš macek chodi na honce (laš.).

honcovat se, páiti se: Zajíci se

honcujú.

honouTa, -Fe 1. samice zvíecí,

která se honcuje, 2. o dveti, které

se honí za chlapy (horší než »b-
hula): Och ty vojenko, och ty hon-

culo! (Kda II. 42.)

Honcko, tra (Buchlovice).

honem, komp. honemši: Kerý ho-

nemši? Truhíy byíy enom tak zhío-

bené na honem (Slav. L. XI. 381).

honná kaša (Jicko) = honnka
(Slezsko), kaše lámanková, z láma-

ného jemene.
honnica v pajta (val.).

hongat sa, houpati se na hongai
(kolébai), spleteném ze dvou silných

prut s vrby ohnutých (ZL).

honilka, kráva, která se poád
honí (bhá) a nezstává stelná (Da-

icko).

honit: Co tu honíte.? = dláte
(Zl). Srovn. lat. agere.

honit se : ovca, koka a fena se

honí, je nahonná n. skotná.

honora, okázalost: Díá to z ho-

nory (ZL). Nekerý ty ženský prová-

djí enom honoru s terna nošama,

kerá vtší, tá vtší, a potom se str-

hajú = dlají to z honosivosti, pyšní

se tím (L. XI. 272 Šeb.).

honosnatý, honosivý, sebevdomý
(val.).

hont, kus deva, špalek, la (val.).

hontina, deska stropní (val.).

hontový píot, z hont (vtších latí),

pi vrchu proutím spletených (slov.).

hop : Vzal to hopem = pospíchal

s prací (Maš.).

hopadora, nešika: To je jakási

hopadora (Dob.).

hopajda, kdo poskakuje pi chzi.

hopapa, svaliti se (v dtské ei).
hópat, nepkn skákati.

hopsá, hopsasa, dtské íkadlo

pi poskakování (ND. 23).

hopso, -a, dít, které stále hop-

suje, neposeda (ZL).

hoptá, druh tance (Suš. 602).

hopýc ! íká se dítti, když upadlo

(val.).

hopýa, škared poskakovati

(val.).

ho = hoe, na Perovsku mase.

(Mal. XXIII. 161), na záp. Mor. fem.
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hora, hory^ les: Starý Kupaía
odešéí do hor (Slav. L. XI. 225).

Pjdu ráno do hor (Suš. 683). Kram-
pota dJát v horách :^ pracoval

v lese (Vlk 10).

hora, hoeti, hoe= hoí (Opav.).

Horala linda linduška (Suš. 641).

Hoák = Horák, obyvatel hor:

Hoáci pokutá kde jakého tahúna
(kon) Jicko.

horansko. V rozlehlejších ddi-
nách horní konec osady nazývá se

horansko^ prostedek postedansko^
dolní konec dolansko (vých. Mor.).

horcokovat, drazn pohádati:

Pdo, pdo, jen na m tak nehor-

cokuj! (Maš.)

horcovaf, ítiti se: Kamení horco-

vaío dol. Ze zhorcovaía (val.).

hoiná, chrysanthemum leuc.

(bot.).

hoe = na hoe, na horu, vzhru
(slov., val., Frenšt.), vzouru (dol.),

na hoe, na horu (Jicko), na vrchu,

na vrch (laš.) : Kaky uteu hoe
potky (Bart. III. 759). Zajíc hoe
kopcem utkáí (Bart. III. 760). Sta,
Aniko, hoe (Suš. 130). Vyreéí t
sokol hoe nad oblaky (Suš. 186).

Drží sa hoe. Tedy býJ eše hoe
(op. pišel nízko, na mizinu). A tak

si s ú (dcerou) hoe vedla, žádnému
jí dat nechtla (Suš. 134) = byla

na ni hrdá, zakládala si na ní.

hoekat si = hoekovat (val.):

Syn si hoeká (Bart. I. 84). Tak
hoekala si tetka (Slav. L. XI. 323).

horem pácem, vzhru nohama:
Pevalil sa horem pácem (Zl.).

horenský, z horního konce d-
diny: Provod jede proti nám, po
vneku nese nám, tem horenským
panenkám (Suš. 769).

hoet si nco, hoe z neho po-

ciovati: Její matka naíkala: Nic
bych si to nehoela, dybych eše
dceru mla (Suš. 778).

hori, -e, f., horkost, horeka
(Val. Klobouky).

hoíkat si = hoekovati (dol. a

laš.), v Morkov u Nov. Jiína oíkat:
Ty dti si hlasit hoíkajú (dok. 91).

horina = hora (hor.): Daleko
je za horinú, za zelenu javorinú

(er, 66).

hoké kvítí, anthemis arv. (bot.)

Slezsko.

horknút, heiss werden (slov.).

horkúcí, horkúcný, horoucí (val.):

Zem je hrozn horkúcí, zdáJo sa né,

že nohy upálí (Vck.j.

horlivý: Byl sem horlivý nad
takovým poádkem = horlil jsem,

horšil jsem se (Vyhl. I. 107) Mj
Janíku dobrotivý, budešli na ma
horlivý.? Neb já sa a hrozn bojím,

kerak já s tebú obstojím = náhlý,

prchlivý (Suš. 785). Zpome si, mój
milý, na mój horlivý pla = hoký
(Bart. III. 431).

Horná (na Hornách), tra na Vi-

zovsku.

Horáci, obyvatelé horní (horské)

krajiny, na východní Morav tolik,

co na západní Horáci : Býl na Hor-
ákoch, pjdu na Horáky.
horan, obyvatel hor, op. polán

(z údolí) val.

horní vtr, východní; h. hlava,

vysoká ty, na jejímž vrcholu upev-

nna je kytice; znamení, že hora
(vinohrad) je zaražena (zahájena)

(LN. II. 15).

Horniky, tra (Blansko).

horno: Horno je mi horno na
mojem srdeku (var. hoe je mi hoe)
Suš. 235.

hornos, hoe, žalost (val.): ved
z hornosti (Mor. lid 208).

horný, vrchní dozorce nad vini-

cemi, volený z obecního výboru;
jemu podízeni jsou hotai, placení

hlídai (LN. II. 14).

horo, -a, chlap jako hora (val.).

horopácem, horempádem (Kun-
štátj.

horový, lesní (val., laš.).

horúcí 1. hoící: Di do horúcího
pekla. 2. velmi horký: jídla, voda.

» Horúcí vrúcí od pece jak rukavice*

provolávají »vitláci« na trzích a pou-
tích. 3. horký vbec, v osadách hor-

áckých, kde nevyslovují a tedy

horký znamená hoký.
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horúcí láska (n. díví), lychnis

chalcedonica (bot.)

horúosf, vedro: Zem se padá
(puká) horúosú (Vych.).

horuch, hluk: Byío trochu ho-
ruchu (laš.).

hory, koryka, parno, vedro ; ho-
ryka také = horeka, tyfus (laš.).

hory!' 1. vysoký starodávný klo-

bouk valašský, 2. houba agaricus

torminosus (val).

hospodá svadební, starosvata,

poadatel svatebního veselí (Mor.
svatba 4).

hospodarik, praktikant pi velko-

statku (laš.).

hostcová zelina, carlina vulg.

(bot.).

hostec 1. vyrážka. Hostec má
každý lovk, a je suchý a mokrý.
Od mokrého je dobe kúi (Slav.

CL. X. 139). 2. suché lámání, rheuma-
tismus.

hostinovat: Hostinoval =: ml ho-

stinu, dával hostinu (han).

hostýnec : Ty pjdeš cestu a já
hostýncem (Suš. 797) = gosiniec,
v písni pevzaté z polštiny (srovn.

tamt. eho ty pláeš, eho naíkáš).

Hošínek, tra (Tlumaov).
hošena, híb (záp. Mor.).

hota, polní hlída (z nm. Hiiter).

Pastý, jemuž sveno stádo koní,

slul hota koský, na rozdíl od ho-

tae polního. Od r. 1836 hotai ko-
skému íkali kona (arch. I. 159,

z Plumlovska).

hotovaf, chystati (laš.): Svojemu
milému vnek hotovala (Suš. 362).

Ach, komu ja smutná voniku ho-

tuju.? (Suš. 583.) Hotuj bie, poho-
nie (ND. 56).

hotov, na krásn, snad pece
(ve vtách podmín.) záp. Mor. : De-
beste hotov nejakó škodo mele . .

Debe se hotov stalo, že be ten

dum pišel na prodé, kópil bech jé.

hotovize, -zn, í, zásoba (val.).

hotovo : Chodí na hotovo do Brna
:= na jisto, nosí do jistých dom
mléko, neteba jí kupc teprve vy-

hledávati.

hotový : Pijde a sedne si k hoto-

vému (druzí na nho pracují). Po-

tkala ho jedna žena a to byla smr
hotova (Suš. 13) ^ sama, leibhaftig.

houkat, o hlase holubím : Holoubci
houkaH (Suš. 109).

houpat, slota, neas: V takovým
hópat (záp. Mor.).

housenka, erv stevní, hlísta (záp.

Mor.).

houser, trudovaka (v. t).

houska, (-Ó ), housenka (záp. Mor).
houško (ouško), hrozen (Líše).
houvjetka, silná ty, kterou se

zatahuje etz, jímž se ve voze sva-

zují klády (Jemnice)

houžvit se, natahati se, namáhati
se (záp. Mor.).

hovado, ovád: Chtl se komár
ženiti, chtl sob brat mušku, pi-
letlo hovado, chtlo byt za družku
(Suš. 694).

hovadský, velikánský: chlap, kus.

hovárat, hovoiti: Nechtla mi
oken otvárat, ani se mnú hovárat

(Suš. 627).

hovf: Sú tu hosé, lovk jím
chce hov = vyhovovati, po vli
býti (Slav. L. XII. 130). Už sem
se nauila, jak mám mužovi hovt
(Suš. 675). Tá mu hoví! ^ dobe
vaí, opatruje ho a p. Ten si hoví 1

= dobe jí a pije, peje si.

hovija, -je, pohova : Dyž si leh

v lét v nedfu odpoíeda do chrasti

a zapálil si do fajky, to byla ceíá

jeho hovija (Vlk 10).

Hoza, -e, píjmení (val.).

hózky(ouzké),zákamní (záp Mor.).

hoža : Pacholci vítají stárka po-

zdravem : >Hoža, stárku náš!«

hrab = habr.

hrabaka, která pohrabuje klásí

po vázání (dok. 157).

hrabat sa, jíti pomalu: Už sa

hrabe. Pihrabáí sa. >Kde sa hrabeš ?«

praví se tomu, kdo se neho chápe,

nco podniká, se není (vých. Mor.).

hrabcovaf, seci hrabicí (Fren-

štátsko).

hrabí, chras habrová.

hráb = . hrab; spojuje se

podle rodu gramatického: To hrab
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se poád na ni dívalo (Kda II. 192)

v. kníže.

hrabelnák, hib rostoucí pod ha-

brem (val.).

hrabnka, žena hrabající: Hrabata

baba zahradu, pišel k ní synek na

radu: O ra, hrabnko, ra radu!

(Bart. I. 128.)

hrábí = habí.
hrabica, rohatina na všení šat

(Zábežsko).

Hrabvky, tra (Tlumaov).
hácnút, bouchnouti: Raná (z puš-

ky) hácía (Zl.).

hraica, -ce, silnice z Tovaova
do Olomouce (=: hradica, hradská
v. t.).

hada znamenalo pvodn trám,

žer vbec. Podélnímu trámu, který

ve vtších jizbách podpírá trámy
píní na strop. Valaši posud íkají

hada (hluž. hrjada). asem slovo

Hrábíca.

1. kosisko, 2. ruka, 3. kosa, 4. patka, 5. motyka, 6. zákovka, 7. stpec (sloupec),

zhlavík (záp. Morava), 7. + 8. branka, 9. rožence, prsty (záp. Mor.), 10. putiny (dráty,

jimiž jsou rožence pivázány k bránce), struny (záp. Mor.).

Motyka jest železné kutí na konci sloupce, má podobu motyky, týlec jest

vbit v konec sloupce a motyka zšíí dvou prst visí pod pravým úhlem dol.
Patka jest konec kosy pod pravým úhlem sehnutý, podobný reotyce.
Zákovka jest železný kroužek (zdíka), jenž spojuje kosu s hrabicí takto: zá-

kovka navjee se s vrchu na kosisko a podvlee za motyku, jež se octne pi kosisku

s levé (vnitní) strany. S pravé (vnjší) strany kosiska zastrí se kosa patkou tolikéž

do zákovky a k ní pirazí se ješt klín, aby vše dobe- drželo. Kosa zastrena jest sou-

bžn s roženci pod pravým úhlem k sloupci.

Vedle hrabíce vyskytuje se novjší dobou tepa, t. j. plátno natažené na oblúku.

Na západní Morav hrabici íkají »úhrabica«, jí se »hasákuje< (kosí).

hrabina, habrový háj.

Hrabinky, vinohrad v Kobylí.

hrabTe, -í pl. f. (val., hor.
;
jinde

hrab, . hráb) : Drží hrable v ruce

(Suš. 267).

hrabvka, jablko toho jména,

tvrdé, kyselé.

to ustrnulo na význame bidla v kur-

níku, na nmž slepice v noci sedají.

V tom význame užívají slova toho

Slováci a Valaši, pol. grz^da (slépky

sedíja na hrad, idú náhradu), kdežto

jinde íkají : slepice dó na ade, se-

dijó adem: Spadla tutnka z hrady
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(Suš. 651). Nade dvemi na hrad
sedl kohout; ten uhnul se své hrady

(Kda I. 22). Chodí na hradu ze

srépkama = brzy veer spát (Zl.).

Kanárek spadl z hrady = s bidélka

v kleci (Slav. L. XII. 276)

Hradeník, tra (Blansko).

Hrádek, tra (Bedihoš).

H rad išfka, vinohrad (Ostrá Lhota).

hradit poty (ne >dlat«!). Máío
tým zahradíme = nestaí nám to,

na p. peníze (Zl.).

hádka (pol. grzqdka), záhonek
v zahrádce: Já mám maryjánek v za-

hrádce na hádce (Suš. 234). V za-

hrádce na úzkéj hádce rstíy ken
a všelijaké zeliny. (Vlk 6). Poletím

do naší zahrádky na ty maíé hrádky
(Bart. III. 2).

hradská, -éj, silnice (val., laš.).

hrách : Zakusil do hracha (do

zrnka), kúpíí micu hrachu. Na hub
mu ert mlátíí hrách = ml do-
líkovatou tvá od neštovic (Slav.

L. XI. 91).

hrachor, lathyrus pratensis (bot.)

Slezsko.

hrachovina, sláma hrachová. Sta-

ík býí už taják hrachovina = slabý,

bez jádra (Vlk 81).

hrachovisko, pole, s nhož skli-

zen hrách.

hrachvka 1. jablko, tešn, fazole

toho jména. 2. itice na hrách (han.).

hraja, -je, muzika (val., žert.): Séí

na hraju. Hraja zaala poznov =
hudba k tanci (Slav. L. XI. 92).

hra, - i hrana -=. hranice (val.,

laš.) : To díví ml ukláda do veliké

hran (Kda I. 64). Šindel se skládá

do hraní, kde je více místa ; vždy
se kladou dva a dva napí na sebe.

Do hran se takto složí 200 šindel
(v, een) Vlk 46. Schraa snih do
hra = smetati na hromady (Opav.).

hrany: Dal jí hrany zvonit na
paterý strany (Suš. 126) = vyzvánt.
hraná, hrubián (záp. Mor.).

hranaka, dýmka hranatá, neoblá:

Mal som vtedy takú peknú fajku

hranaku (Dob.).

hraastý = hranatý (val.).

hraneník, mezní kámen.

hránek, Rang: Dy nebyli v tom
hránku (Slav. L. X. 296).

hrant, teeti: Plátno zhranlo
(Zl.).

hranit, hraniiti: Pole hranijou

spolem (dol.). Me hraníme s Véšo-
vicama (han.).

hranka, vrstva desek na plti (hra-

nická) Vek.
hránka = hánka, kotník na pr-

stech.

Hranová, hora na Vsacku.
hrant : krávy ve chlév na Podluží

mají hrant (koryto), svin hrantík

(LN. II. 64).

hranvka n. hraná, jablko toho

jmna, sladké.

hranvka, tverhraná láhev na
víno, kterou snadno vstriti do so-

tora (pom.).

hápnúf, hmotn si sednouti:

Hápaci na lávu u kamen, roztah

nohy do p izby (Vlk 89).

hrašína, réva Riessling.

hrát: Dyž sem malá bévala, v pa-

nenky sem hrávala (Suš. 757). Ty
Píborské zvony, ony pkn hraju

= zvuí (Suš. 489). Nijakéj práce

sa nebál; šecko mu tak enem v ru-

kách hrálo (Vlk 21). Dožhrál sem
sa na ogara, tak se mnúm hrálo i=

zlostí jsem se tásl (Vah.). Vil mu-
síme o tvého syna živobytí hrát =
ukládati (Kda I. 158). Sak o to dávno
hráš = lstiv usiluješ (Suš. 251).

Všeci o nho hrajú =. o jeho škodu,

záhubu usilují. Pudem hrát == na
hratou, na besedu. Pendi k nám
hrát (na besedu). Bela sem hrát

o Chetilu (na besed) han.

hrát sa = hráti si (slov., val):

Janíek sa s Andulku v karty hrá

(Suš. 541). Za vodiku hrála sa cé-

reka s holubiku (Bart. I. 77).

hratva, beseda, tácky (han.).

hráza, -e, 1. prázdný prostor po-

dél pole, obyejn kovím zarostlý,

kam se ukládá kamení na poli na-

sbírané (Zl ) = výsky (v. t.). 2.

syringa vulg. (bot.).

hrázíek, troglodytes parvulus,

protože v hrázách se zdržuje a hnízdí

(Brumov).
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hrb, záda (žert.): Já t dám do
hrba (fig. 25). Dalo mo to do hrba
= napracoval se o tom (Mas.). 2.

kopec, pole neúrodné, hrdelné (ZL).

hrbá neskl. = vrba: na hrbá
= na rvaku (laš.).

hrbaka = hrabaka, lopatka na
vyhrabování popela zpod kotlá (val.),

hrbaa, -n, ovce hrbatá (val.).

Hrbas, píjmení.

hrbatina: Hrbatá se s krejím
hádá, že jí ušil kivý záda. Nehádej
se, hrbatino, je s tím tlo tvoje vinno

(Suš. 691).

hrbena, hrbatá ženská (han.).

hbet 1. záda: Vezmi to na hbet
(laš.). Položil to za hbet =: nevy-

konal toho (Kunštát). 2. pezdívka
sedlákm.

Hrbiny, pl. f., vinohrad (Archlebov).

hrboTatý, nerovný, s malými vy-

výšeninami, hrbolci: cesta.

hrborcovat sa, padati po hrbol-

cích, nerovné pd: Beka sa hrbol-

covala s kopca (Zl.).

hrboFka, hruška toho jména.
hrbúc n. /irdudúc, mezislovce zvu-

kem oznaující pád se schod n.

vbec s výše : Jak ho drcle, on hrbóc
do vod (Mal. XXIII. 35).

hrbúcat: Vz hrbúcá, když jede

po nerovné cest. Než on sa tam
dohrbúcá =: dojde, dojede (Zl.).

Hrbúca po kotárech, po svt =
tískati se po neschdných cestách,

svtem (Jicko). 2. (hrbóce) šramotiti,

zvlášt nádobím (Btcha).

hrbúcnút, spadnouti odnkud
(slov., val,).

hrc: Ze hrc doi = hrcla, zbo-

ila se (Zl ).

hrcnút, spadnouti se hmotem =:

Klenutí hrclo, ze hrcía (Zl.).

hr, -e n. hra 1. boule, nádor:
Hra se mi vyvaliía na ruce (Zl.).

Mám hro na noze (Maš.). 2. suk

v dev, ve skále: Ten strom je

samá hra. Do naších kamen dyž
vložíme hr, eše ráno najdu ohe
= sukovité poleno (Slav. CL, XII.

228). 3. lovk zakrslý: Taková hr
a bude sa to stava (Vah.). 4. Chíap
bylo hr = houf (L. XI. 229).

Vydíáí hr penz = mnoho (Vlk

53),

hrata, íy, m, mluvka: Ten hr-

aía teho nahrí (namluví) laš.

hra, -e, m., kdo mluví honem,
hrkotav: Ten toho nahrí! (Zl.)

hrat, -ím : Potok hrí. Prasata

hrá (žrala by) Jicko. Chlapci hríja
(v týden pašijový místo zvonní). Tá
toho zas nahraía (rychle a drkotav
mluviti). Žába hrí (rechotá).

hrdeTní: Ti Brnnší páni z okna
vyhledali, regruta-li vezu, i hrdel-

ních vz (obvinných z hrdelních,

tžkých zloin) Suš. 573.

hrdeTný, namáhavý, tžký: To je

práca hrdelná. To mu pišlo hrdefno
(Zl.),

hrdTaka, hruška toho jména (má
dlouhý krk).

hrdlit, škrtiti, rdousiti: Zahrdliía

dia (val ). Dy nemusí Hana poá
ty bemena hrdli = tžce nositi

(Slav. L. XII. 83). Kdo by sa s tým
hrdlíí! Uhrdlíí sa na prováži = obsil
(val.).

hrdlovat sa, namáhati se: Moc
sa hrdlovala (Slav. L. XI. 325).

hrdtovisko, 1. pole, na kterém se

musí »hrdlova«, tžce pracovati;

2. hrdelná práce: Co to daío hrdío-

viska tolké zdi stava (val.).

hrdo : Dybysme do téj Prahy išli,

tak pkn bych vyšila šjaty na seba
aj na dzeci. Fen abysme sa tym
pánom ukázali hrdo = nádhern,
elegantn (Dob.).

hrdý, nádherný, pkný, dobrý:
šaty, halena, vdolky atd. (Dob.).

heba L hrabati: A k jeho
vedle nho, nohu hebe, lituje ho
(Suš. 175). Kue hebe (laš.). Kury
pohebaly ceíu zahradu (laš.). 2.

hubovati, domlouvati: Hodn sem
mu vyhebaía (Vah.).

Hebavec, -vca, tra (Hulín).

Hebávka, les (Koryany).
hebák 1. = hebeek, híb

hebec, 2. voják od hebc.
hebetco, der Striegel: Z mlada's

mne esal zlatým hebelcem (Suš.

532).



10?

hebetcovat, esati dobytek he-
belcem.

hrebelník, malý nebozez (Dob.).

heben, -a, 1. vrch lesní toho
jména, 2. za stará obecní >trdlica«

(muidlo), postavená ped kostelem.

hebená, -a, masopustní maškara.
Pacholek hrachovinou omotaný chodí
v úterý masopustní po vsi, blátem
šplíchaje a volaje: »Staré baby na
heben a mladé ženy na rože!*
(Suš. 732.)

hebíca, hebika^ híb kobylka,

hebíek, karafiát.

hebík, druhy hebík: špeár
(nejvtší hebík), peák (do desky, na
»peení« = sbíjení), íatovák (do lat),

šindefák, podkovák, cveek.
hešit 1. klnouti; zlolajce se oki-

kuje slovem: » Neheš!* 2. láti, plís-

niti, vaditi se: Vybiía ti tvá máti
lebo ti hešiía ? (var. lála) Suš. 202.

Hrub na hešil =n huboval. Vy-
hešit mu. Bai ím vyhešte, dyž ne-

posíechnú (Vlk 57).

hrglbvat, hrkotat: Vtr dveama
hrgfuje (slov.).

hrgotat: Holub hrgotá = vrká.

hib: ze zem vyrstá stopka
(híúbek, snt, nožka), na stopce leží

klobúk (epika, hlavika).

hiby, jméno hromadné = houby:
Dnes pjdeme na hiby (val. Brnn-
sko): Tak na mn hiby rstly =
polekala jsem se (Vek.)

híbat, štibrati: Zajíc hibe zelí.

Všecko zelí nám zajíci ohíbali (Zl.).

Koza hebe stromek (han.).

híbra = híb (Jicko).

hibovica, hubová polévka.

hikova s ním, hráti si, praco-

vati ledabylo a pomalu (Vah.).

híný, uhícený: Ale ty's bžela!
Seš celá híná (záp. Mor.).

hích 1. To je k smíchu ai k híchu
(Vlk 23). Tož na takové híchy ste

sem pišli.? =: nezbednosti, darem-
nosti. erná slepice kokrhá na híchy
= pohoršení (Mor. lid 299). 2. starý

hích : Takový starý hích a eše
by sa to ženilo! = híšník. Ja sméj
sa, smj, ty starý híchu! (val.). To
(ta chalupa) je už staré híšisko =

sbor (Zl.); 3. Kýho hícha! euf. =
erta (Mor. lid 102).

hlchovat se, pod tžkým híchem
tvrditi, že nco je nebo není: Hi-
chovat se na to nebudu (Zl.).

himf := hmíti: Ceíú noc hi-

mlo (val.).

hisko, kuželna (slov., val.).

híšný. Je-li kdo v nesnázi, praví:

Kde já se híšný podju } Já híšný
a zarmúcený lovk, co si ponu.?
Ach, já híšná hlava! Sak a chcú
také volit' do výboru. Tož nevím
híšný lovk co dlat'.? (Slav. CL.
X. 378.) Kde pak já híšný tu budu
nocovati (Kda I. 42). — Košula se

zdere na mem hišnem cele (Suš.

111). Na mu híšnú (t. dušu). —
To sú híšné peníze, koštuje to híšné
peníze ^ velké, bez rozumné pí-
iny placené, bez práva žádané, až

je hích je dávati nebo žádati. —
Tá stecha je híšná ^ chatrná

(Jicko).

hít. Tohoto slovesa v nkterých
krajinách neužívají. Na Zábežsku
íkají: sluníko je horky; na Dra-

hansku kamna hijó, ale sloneko
tepli, netepli.

hrk 1. ^ hrkot: Voda jim hrkem
vtékala do lodiky. 2. žebrota, fecht:

>Šél na hrk« íká se o vandrovných
(Zl.). 3. Sotva to doekl, peníze hrk

do zem nazpátek = hrkly (Kda II.

249). Hrk s tým do vody = vy-

hrkla, vsypala (dok. 10). Jak pesil,

fšeci hrk kole nho ^ shrkli se

(Mal. XXIII. 38). Chmata putýnku
vody, hrk na nho = vychrstl (dok.

159).

hrkata, kikloun (laš.).

hrkat: Synáek šablenkú hrká =
chestí (Suš. 570;. Ped susedovym
dva duby, hrkaju na nich holubi =
vrkají (Suš. 449). Svia hrka u kr-

mika = rechotá (ND. 225 laš).

hrkavica, -ce. Pastý ml mimo
kocara hrkavicu. To byla okutá

krátká hlka, na 3 aji 4 krúžky. Jak
zahrkal, to už dobytek se bál, víc

než kocara (dok. 208).

hrkrávka (hrkávka, hrkaka, hr-

kotka) 1. velikononí ehtaka (ND.
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273). 2. rolnika: Kon hrkotaty

hrkávkami (Vlk 64). 3. jablko toho

jména (jádra v nm hrkají).

hrkotat: Hrkoce mé srdeko =
rychle a siln bije (Suš. 347).

hrkotina : Snih slezl hrkotinó :=

hrkem, rychle (Maš).

hrkotnica, povídavá ženská.

hrkútat: Holubika hrkútala (Bart.

II. 3) :=: siln vrkala.

hmní, anthemis arv. (bot.) val.

hmet (dvojslabin, hor.) =:

hmíti: hr-mí. Ej hrmeío, pršalo na
našu zahrádku (er. 41).

hmota =: hmotný chlap.

hmotica, hímání, bouka (Lor.).

hrmulec, boule (záp. Mor).
hrncaf botama, má-li kdo veliké

boty na své nohy (Vah.).

hrncovat se, nemotorn jíti : Hde
se s tém hrncuješ.? (han.). Vz hrn-

cuje, hmotí, když prázdný jede po
kamenité cest (Zl.).

hrníovat, hmotn jeti, jako
hrníi s hrnci (Zarsko).

hrníovo pole: Ten vynese celý

grunt na hrníovo pole =^ propije.

Nepožehnané peníze v nic vyjdou.

Ev. Mat. 27. 7 (val.).

Hro, - (v. Beo), píjmení (val.).

hrnu, spchati: Kaj hrneš.? Ej,

jak hrne kajsi! (Lor.)

hrnúšek, menší než hrneek, krnu-

lišek ješt menší.

hroba = hrobník.

Hroby, les (Osvtimany).
hroohat, hrouchat (slov. róchat),

práskati biem (záp. Mor.).

hrom : A co ty tak hledíš jak

hrom na žábu? (Vlk 26) srovn. hle-

dt. Starý Vašica mél hroma^

—

povtro, kamenný mlat (Slav. CL.
X. 369). Mchy sú jak hrom tžké
= ert (Slov. obr. I. 258).

hromada : Stóí Fedahde jak hro-

mada nešesá = schlíplý, skormou-
cený (Vah.). Valí se jak hromada
neštstí (Zl.).

hromádka: Seél v hromádce jak

pt groši. Uméí v hromádce = skr-

ený, »zgrumený« (val.); hromádky
u cesty = hranoly štrku.

hromadnice sg. hromada kamení
v poli nasbíraného (Zábežsko).

hromadnice pl. (hor.) = hro-

maédilky (Brumov), houba agaricus

congregatus.

hromotesk, sempervivum tec-

torum.

hromový kame spadne s oblohy,

když uhodí, zaryje se do zem a

vyleze až po sedmi letech = staro-

vký mlat kamenný (Mor. lid 294).

U hromovéj hrušky, u hromovéj
skaíy, do nichž kdysi uhodilo.

Hromvka, tra (Blansko).

Hromy, -, tra (Blansko).

hrot, stež, škopek na mytí
(Opav.): Z hrota pomyj nabrala

(Suš. 778).

hrotek, devná nádoba s uchem,
na dojení, dojaka, dížka.

hrotica, -ce \. devná nádoba,
vtší než hrotek, s devným dr-

žadlem, bez ucha ; nabírá se jí z kotlá.

2. buka, ze které se líhne matka
velí (Zl.;.

hrotík, hrotícek v. masnica.

hrouzek, ryba gobius fluviatilis.

hrozavá, tanec strašák (Vyhl. I.

109) ^=^ hrozená (Zl.).

hrozn, velmi, náramn: Hrozn
si se mi zavdií (laš.). Ta Pope-
luška byla hrozn krásné a pobožné
dve (Kda II. 191). Ten hrob je

hrozn pkn ozdobené (Vyhl. I. 63).

hrozná, -y (Zl.), hrozno, -a (hor.,
laš. vinno hrozno) = hrozen.

hrozný : Hrozné škod bude =
mnoho. Néni tch penz tak hroz-

nech = tak mnoho (Mal. XXIII.

158) srov. strašný.

hrstková pohvka, v níž se vaí
kaše, krup, oky, každého hrstku

(han.).

hrtán, han. chrtá = chtán.
hrta, piják, žrouty (laš.).

hrtánit, kikloun (Šmýd, laš).

hrtánif, z plna hrdla kieti, ve-
štti (Šmýd, laš.): Ten tam hrtani!

hrtánif se, namáhati se, sich

rackem (laš.).

hrtlík, jablko, tvrdé, zimní.

hrtús = hrtán (val.).
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hrtúsi sa, hrdlovati, namáhati se:

Torký as sa hrtúsít (Vlk 53).

hrubavý, trochu hrubý, velký.

hrub, velmi, píliš: To je hrub
zle. Néni ona hrub hrubša (vtší)

laš. Mám já dit, je hrub zlý (Suš.

153). Zpívaía bych sob, ale hrub
nesmím Suš. 214 (zvláštní význam 1

asi = ani). Ty se mn hrub líbíš

(Suš. 364, od Brna). Má mamnka
hrub stará, ta mn tžko vechovala

(Suš. 566). Zarmótili mn, šak ne-

hrub (Suš. 204). Aj slycha tam
novineku nhrub dobru (Suš. 317).

hrubo: Mistoma je eše hrubo
ledu = mnoho (laš.).

hrubý 1. veliký: hrubý lovk,
hrubý kus, šéí na hrubú (t. mši).

Dy ste, dítky, dosti hrubý (Suš.

109). Martin nebýí svým rodiom
na hrubú rados (Vlk 3). 2. tlustý:

hrubý strom (laš. ; tlustý znamená
»tuný«). Chodí zas hrubá = t-
hotná (val.). 3. hrubý gazda = zá-

možný, bohatý (Dob.). 4. hrobá
nemoc =: padoucí (han.).

hrud. Podél Moravy na Podluží

táhne se bujný les, v nmž vyvýše-

niny, kterých voda nezatápí a na
nichž za rozvodnní Moravy zv
útulku hledá, hnidy se nazývají.

Takový hrud zaujímá prostor 3—

5

jiter, a každý má své zvláštní jméno
(LN. II. 8).

Hrudy, tra v Kobylí (dok. 191).

hruda : Ty Jane, vem hrudu syrá

na desce (kus sformovaný). Bart. I.

165. Vruška nese hrudu másía
(Bart. I. 173). Zena sebrala pt liber

másla, dv hrudy sýra a dva pecny
chleba (Kda II. 160).

hrudaka, istá šata, do níž se

vkládá hrudka »sehnaného« ovího
sýra a povsí na klínek, aby otekl

ze syrovátky (val).

hrudka budka. Obilí na podzim
zaseté nemá se váleti; hrouda je zrnu

ochranou proti ostrým vtrm (Zl.).

hrudovat se snihem, broditi se

snhem stuhlým (Maš.).

hrušák (hruškovník, hrušák),
kolá nadívaný n. potený hruškami
sušenými, uvaenými a rozsekanými.

hruška, závaží na mincíi (val.);

hrušky, hrubší kamenci mkké (val.).

hrza, mnoho: To už je hrzu
let. Vojska bylo hrzu koiem msta.
Ja pomnim (pamatuji) hrzu. Na
hrzu toho byío (laš.).

hrzka 1. vícha v, hájnica, 2. meta
pi he v mí (han.).

hrúznú (srovn. pohroužit] : Dnes
tam vz hrúzne = zapadá do zem.
Zahrúznút sem sa až po kotíky do
bíata (Jicko).

hrzovaný: To je hrza hrzo-
vaná = hrzoucí (Slav. L. X. 136).

hrvat (dvojsl.) z=: rváti (podl.).

hryzák, rožek, špika na troubeli

od dýmky (val.).

hryzek (hryzík), houba agaricus

deliciosus.

hryzení, bolení bicha.
hryzikrka, skrblík.

hrýzt: Pes hryze kos. Já už krky
neuhryzu. Vhryzt se mi provaz do
koze (Kt. laš.). Pes hryze ^ kouše
(laš.). Muche hryzó (Zábežsko). Tak
ma to hryze = mrzí. Všeci sa se

mnú hryz = vadí. Vyhryzli ho
z domu (Zl.).

hrzký, hezký, vzácný (han.).

huba, 1. ústa, tvá: To sám svú

hubu vykládal (hor.). Nevidí si do
huby ^ nestydat mluví. Sedí na
mn z hubu =: vadí se se mnou.
Jezdi po nkom s hubúm, vozi po
nkom hubu, vise na nkom s hubúm
= otírati se v ei o nkoho (Vah.)
:= Pase na mn hubu. Dostaia sem
to na ceíú hubu za šestku = po
dlouhém smlouvání (Vah.). 2. hu-

bika: Daj mi huby (laš.).

hubaít, mleti hubou, odmlouvati:

Nehuba, tomu ty nerozumíš.

hubákovat sa, hubikovati se:

Kon sa hubákujú (Brod).

hubál', -a, kdo má velikou hubu,

široká ústa (slov., val.).

hubá, -a m., hubka na zapalo-

vání (val ).

hubánek, hubika (záp. Mor.).

hubanka, hubová polévka (slez.).

hubatý 1. odmluvaný, vadivý,

2. hovorný, ený (Jimramov).
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hubavica, -ce, puchýek, jenž na-

skoí od kopivy, štípnutí komáího
a p.; hubavice pl. Nesselausschlag

(vých. Mor.).

hubena, pkná ústa (vých. Mor.).

hubnka, hubika. Kaenko, má
hubnko zlatá (lichotiv) Suš. 125.

hubík, kokotice (v. t.).

hubka, difteritis: Hubka v krku
dti udušuje (Vyhl. VI. XIX. 145).

hubkár, hledatel lanýž; hubkar-

ský pes (Df.).

h úboí, hluboina: Húboí, hú-

boí, tam sa voda toí (Bart. II. 70).

hubonoha, impatiens n. me t. (bot).

hucá, -a, vysoký, tžký klobouk
valašský: erné víasiska mu lezly

zpopod hucáa (Vlk 21).

huca, pokašlávati (val.).

húcat, bouchati: húcat do vrat.

Cesta vyhúcaná (vyjezdná), koío

vyhúcané (Zl.).

hue (= hudsle), housle (Jicko).

húcnú, uhoditi; Hlic robám kío-

búkem do páí (Slav. CL. X. 301).

huáek, járeek s kopce huící
(hor.).

huet 1. Vtr-li to fuí lebo voda
huí (Suš. 304). 2. Ludé huá, že . . .

= mluví veejn (val.).

huky: Otríí huky, ani sa toho

neponadál:=: natáhl bakory (Vlk 40)
v. koty.

hunica t. j. híunica, hluná
cesta = silnice (val., laš.), 2. náves

(laš.).

hudec, -dca, houslista: Eše dnes-

kaj hudci hudú (Bart. III. 776).

Hudci a gajdoši dobí emesníci
(Suš. 615).

hudeek, hndý, vrzavý tesaík

(ND. 48).

huhat := uhat, nosem mluviti.

húj, malá, húj, velí se kráv, aby
uhnula (dok. 123).

hujaf na nco s nkým, vymniti
si: Hujajme na fajky, co pidáš.?

(Vlk 96.) Zahujajme na ty voty.

Valach, když neprodá vol na trhu,

tož »zahujá« na n, aby byl »alda-

máš*.
hújat, plýtvati, hýiti: Potom se

sádlem a masem taky tak hújajú a

nemajú po chvilce zas nic (dok.

102). Dycky nám íkával, abychine
nehújali se slámou lebo s tým senem
(dok. 159).

hujátko, dít v kolébce (Jevíko).
hujšaf, houpati: Hujšáí chíapca

na kolen (Slav. L. XII. 132). Na
í)oroch sa hujšaly zralé kíase (Slav.

L. X. 465).

huk (= híuk) 1. hluk, poplach:
Strhnúí sa huk. Byío huku, a kde
nic, tu nic (Vah.). 2. pední a zadní

ást dud, v. gajdy 1, 14. 3. hlt

(Dob.).

hukat 1. Zahúkáí tikrát' tajak

sova (Vlk 37), 2. Jak sa to s túm
mlékárúm hukalo (povsti o ne-

poádcích se šíily), jak sa to s Mar-
jánúm zaalo húka (jak se trousila

povst', že je s ní zmna). Jak sa

to rozhúkaío (zpráva rozšíila) Vah. 3.

Svia se huká n. huí, je nahúkaná
n. nahuená, han. íká se ^ chce
kance.

huknúc, hltnouti: Hukni to =
polkni (Dob.).

hukša hej, ohánjí se ptáci z obilí.

huTa 1. =: huláva, hleka, pe-
háka, déš: Hleka, hleka, daj

Bože sluneka (ND. 207). 2.= huFka,

hulika (val., laš.), kolébka v dtské
ei (ND. 24). 3. zvuk, jímž se od-

hánjí ovce (Jicko).

huTaTa, -e, f., hular, bzinky (Ko-
jetín).

huTáaf, škared hulákati (val.).

huTa, kaše bzinková (han).

hulat, »vyhodit si z kopýtka*:
Až my se nasnídáme, potom sob za-

huláme (Bart. III. 927). Hulaj, dušo,

peklo hoí! (Slav. L. XI. 276.)

húTa, kolébati (v dtské ei, val.,

laš.) ND. 24.

húTava, peháka dešová i sn-
hová (slov.).

hullnkova, fukati: Poád' hulin-

kuje. Nehulinkuj i (Jicko.)

huttnuf, hultek = hltnouti (laš.).

huluška, kolébka (v dtské ei,
val.).

humenec, -nca, spolený obma
sousedm prchod a prhon mezi
jejich zahradami opletenými (slov.).
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humenco, menší stodola (Dob.).

humeníca n. humenisko, oddluje
pístodlek od mlatu (v. stodola).

humna, kdo ubíjí humno (mlat) laš.

humno 1. zahrada: Jak za humna
vyjeli, nikde cesty nemli (Suš. 22).

2. mlat ve stodole.

humpara, ohepara, šarlach (Df).

humprovaf, kaziti, dráti: kabát
zhumpfovaný (val.).

humulíky, pl. m., erythraea oíf.

(bot).

huna, sukno z »idké* vlny, t.

z vlny dlouhého vlasu tvrdého (Vlk

19). Okna sú zamrzíé jak huna
(Vah.).

hunk, jedno oddlení valchy, do
nhož tlukou dv kladiva, podobn
jako ve mlýn složení (Slav. L.
XI. 95).

hunt, od klády odíznutý špalek

(Lor), poleno (val.).

hupaky, hupky, rychle: Hupaky
šlo to ke konci (dol.). Kuátka hu-

paky rostú (dok. 108).

hupif, hopkat, poskakovati (vai.;.

hupítem (laš.) = hupkem.
hupkem n. hupky, skokem, rychle.

hra, prostor nad stropem pod
stechou: Seno máme na he.
huret: Prase hurí = kvií (laš.).

hurda, kráva divoká » hurdy bur-

dy«. Maj hurdy burdy = pilno

(Vek.).

hurdaf (laš.) = hmcovat (v. t.).

Nepohybuje- li se kolébka rovné, haní

ji, že hurda (Vyhl. VI. XIX. 330).

hrek, svršek, dáma v kartách

(val).

hurgat: holub hurgá, vrká (laš.).

hurk : Voda hurkem tee= hrkem,
hrkotem (slez.).

hurka, buditi, povzbuzovati (laš.).

Hurta, píjmení (val.).

hurtovaf, šromotiti: Nepotebovat
sem hurtováa = hmotného pobí-

zení (val.).

husacník, husí chlívek (val.).

husar, 1. husák, pasák husí (záp.

Mor.), 2. trudovaka (v. t).

húsenica, housenka (val.).

húsenka, 1. ervenobílá tkanika
vlnná, ozdoba slov. klobouku =

had. Na Horácích svobodný nosí

húsenky a portu, ženatý místo porty

aksamitku, vdovec zelenou stužku bez

húsenek (Df,), 2. húsenky n. ervíky,

jistá vyraženina na jazyku hovzího
dobytka.

húser, rheumatické bolesti v kí-

žích.

husí apa, réva, má list podblavý,
víno kyselkavé, je nesná, >když uslyší

bednáa, hned' zmkne* ; h. apka
n. šFapka, alchemilla vulg. ; h. kap,

taraxacum off. ; h. víno, angrešt, ve

Slezsku konvahnka ; h. kivda, tra
v Nákle, zoraný trávník, kde se husy
pásaly, ímž se husám kivda stala.

husika, 1. (hoš'ka) štrycle ze

žitné mouky vyrážkové, nadívaná
tvarohem nebo povidlím

;
pee se

pi chleb žebrákm (Znojemsko),

2. v zadu na špenzli ženském »takový

šústky« =faldy nabírané (Jimramov).

husidist = >plkoš«, kdo nic ne-

zatají, všecko >vyplkoce« (Jicko).

husina, husí sádlo (val.).

husinec, husí trus.

husi = husák (laš.).

husíra, chlívek na husy (Jicko).

husit, strašiti: Pohusil dit (srovn.

»husí kže*) Liš. Pav.

huška, bílý kemen (laš.),

husla, houslista (han).

huslait, housti (han.).

húst: Puste mia. mamko, kde
hudú = hrají (Suš. 679).

husta, houpati; hustaka = hou-

paka (laš.).

huš, hus! zahání se ušípané.

húšaa, tlustá ženská (Kt. Dod. I.

val.).

húšaf, houpati; hušaka = hou-

paka (val.).

húšák, houba boletus cyane-

scens (val.).

húšava, houština (.slov.).

huškat, štváti, navádti (slov., val.):

Huškáí psa na krávy (Slav. CL. X.

472). A ho nebylo teba hrub huška
(Vlk 86).

hušpapa, kdo má hubu vypasenou
(záp. Mor.).

huštrama, lovk nevymáchané
huby (val.).
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huta (huíta, híta), polykati; o pití:

Už sem dva kalíšky vyhut (Vlk 98).

hutat: Ponocný hutá = troubí (od

zvuku »hút«).

hutnú, hltnouti (val.) : Vína i piva

ráda hutnu = zavdám si (Kda II.

66). ezník vzal víno a hutnul si ho

(Kda II. 39). Mikufenka si hutnúí =
uinil doušek (Slav. L. XIII. 119).

hutný = hota (v. t.).: Pole hlídá

hutný (Vyhl. VI. XX. 33).

huvatka. O svatebním veselí visel

v hospod na tram na še korblík

ili huvatka ; do nho nalil hospodský
piva, a veselníci toili si z nho do
menších nádob (Vyhl. V). XVIII.

326).

huzaf, housti, hráti (laš.).

huždaka, houpaka (Opav.).

húžva, bezový provaz na gréfi-

nách místo etz; val. též vitra

zvaný.

húžvif sa n. húžvaif sa, nuza-

iti se, skrbliti, sich fretten: Húžva-

ili sme sa jak tak (slov.). Dy ona

má peca pkných pár groš pona-

zhúvaných (Vlk 22).

hvzdo, vl tohojmena,s hvzdou
(lyskou) na ele.

hvzduTa, kráva s hvzdou na

ele.

hvždán n. vžanka, lucerka

(Brod).

hvitký = hbitý (laš.).

hvízdajúky: Išieí Tesem hvizda-

júky = hvízdaje (Dob.).

hvízdnúf nkoho, uhoditi, hlavn
kamenem (Vah.).

hvizdo, kdo hvízdá jiným ne-

milo.

hvíždž : Dokel nebýí na tom ho-

spodisku, byí jak hvíždž = hubený,

štíhlý; jinak se neužívá (Slav. CL.
XII. 131).

hvižžák, pták ruticilla tithys

(Sloup).

hvižrfže (má dvojí tvar pro 3. os.

pl. : Chlapci hvížžú — san hviž-
žíja, val.): Vtr hviždzí. Ujížali

dóm, tak san hvižžaly (Vlk 70).

Kame mi hvižžál nad híavúm
(Vah.).

hvozdík, dianthus (bot.) hor.

hý, povzbuzuje kon k rychlejší

jízd: Hý, koníku, hý mj vraný
(Suš. 531).

hyb: Na ti hyby zhodíí dva koíky
(kuželky) Zl. Být sem tam od hybu
sedm rok = celých (val.). Od
hybu všecko zebráí = hned a na-
jednou (val.). Nebyh sme v poFu ani

hyb = ani na krok (laš.).

hybaf, házeti (laš.): Na Moravce
svtí se na sv. Štpána oves. Akoli
hoši mají zakázáno jím hyba po
druhých, pece se nezdrží a házejí,

aby si pipomnli, jak židé sv. Št-
pána kamenovali (Vyhl.).

hýbaf, -bám i -bu, bžeti, jíti: Ten
hyba za nim! (laš.). Na Petra a

Pavía hýbu dóm (Podl.). On hned
hýbal do svta (Kda I. 145). Pastý
kráel pomalu vped, a celé stádo
hýbalo za ním (Mor. lid 2461 K
se nám dodal, a pak sme hébali dál

(Vyhl. I. 104). Musim k panu Bohu
na sud hybac (Suš. 13). Jmenovit
imperativu hybaj (hybajte, hybajme)
se asto užívá: Hybaj, dcero upla-

kaná (Suš. 113). Hybaj, dcko še-

redné (Suš. 780). Dora, hybaj sem
(Dob.). Imperativy sloves hýba a

í nahrazují minulý as, když se

má zvláštní rychlost dje naznaiti

:

Rozina badaía, co je, a hybaj ven
a po ho pes vodu (val.). Pepek si

na prosted izby opnúí a jehata
hybaj mu pes záda (Slav. L. XII.

273). — Dostáí hybaj, dám ti hybaj
= bití (Zl.).

hýbat se: Zem se hýbe =^ pro-

bouzí se jarním slunkem k novému
životu (Mor. lid 186). Jarou pšenici

nejlépe seti, »až sa hruška hýbe« =
puí (Mor. lid 282).

hýbadlo (-é-), kvasnice (zkp. Mor.).

Hýbaly (Hébale), vinohrad (Ste-
líce).

hyblna, hebký prut (laš.).

hybký, ohebný, mrštný: Syneku
hybký, neboj sa bitky (Bart. III.

822).

hybno, honem: Pohebnol (han.)

Abe muhle hebno pracovat (Vyhl.

II. 29).

hybnút, udeiti holí (val.).
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hyboký = hluboký: hyboká cesta.

Prasa mio hyboký bruch (Vah.).

hýcaf, nešetiti, rozkazovati (val.).

hycel', -cfa, katv pacholek (val.).

hya, košál zelný (val.).

hyata, hrubá, silná kost (Kt.

Dod. I. laš.).

hyka, stední žíla v list hned
od stopky (val).

hyd, 1. hmyz píživný (pol. gad-
wszy, Lud IX. 64), 2. Ten hyd pe-

kelný = ošklivec. To je hyd jaký-

sik = verbež (Slav. L. X. 32). Ti

handléi, to je hyd = verbež (ib.

XIII. 373).

hydek : Je tam hydek = zima

(ma, rum.) Slav. L. XII. 274.

hydla (-e-), nevstka (záp. Mor.).

hyhaf, ehtati: Hýháš jak k
(laš.)

hýhuía, -Je, ženská, která se ráda

smje (hihihi).

hyhúa sa, smáti se nezbedn
(val.).

hychllt se, chechtati se (Zdar).

hýkat, stkáti : A tak velice píakaí

a pežalostn hykai (Bart. III. 9).

hiklat, viklat: Hiklá se mn zub
(Maš.).

hyráat (hyrásat, hyfazat), ki-
eti na plnou hubu, veejn povyko-

vati: ZahyFááí, až ho bylo u za

devátú horu (Vlk 95). Ožralec na
ddin hyfásá.

hyn (hyna, hynaj, hynka) 1. tam
(na otázku kde): Hynaj bží zajíc

(Suš. 623). 2. onehda: Na hynka to

byío (Lor.).

hyndrovat (-e-), niiti (Jevíko).
hynštáty, pl. m., nohy (opovržl.)

(val.)

hyntov, koár: Bar si céra pastý-

ova, enom sedaj do hyntova (Bart.

III. 72).

hyp : Enom hypem do pofa i=

skokem (Vych.). V jednom hyp
(Vlk 56).

hýpanec, -nca, pohlavek, sota do
zad (Vek.).

hypnút, uhoditi: On hyp ho! =:

udeil (Btcha).

hýpnút = hépnút (v. t), skoiti:

Ale sem hýpí s takovéj výšky (Slov.

obr. I. 326).

hypytkem, hupkem (laš ).

hyry: Sedl na kozlík a hyry =:
vjo (záp. Mor.).

hyrycovat, o dtech, které tropí

hluk (záp. Mor).
hysura, hejsek (han.).

hyta, plachta, v níž se dít nosí.

hyteté (neskl.), nošení dítte v hyt
(ND. 24).

hyža, že, špinavá ženská (záp.

Mor.).

hyžáty, pl. m., dlouhé nohy
(opovržl.): Co ty hyžáíy až sem
natahuješ.? (Val.)

Ch.

ch píklonné zdrazuje tázací ná-

mstku jako píklonka š : Komuch vás

nechám jinému než pánu Bohu sa-

mému (Suš. 109 ze Zvole).

cháb 1. prut, haluz. 2. potrhlý

lovk (Kt. Dod. I. z Kyjovska).

chabastif, laš. = chábi (v. t.).

chabá, talon v kartách (Píbor);

chabka (val.).

chabaší, chrastí, proutí, drobné

roští (Btcha).

chabašina, veliká epice (Je-

víko).

BartoS : Dialektický slovník moravský.

chabavý, pochybný, nepodaený
(Jevíko).

chabaždží, slov., val. = chabaší
(v. t.).

chábek (chábeek), chrástek zelný
neb salátový, ídká, lehká hláveka.

chábí, drobné roští; také o zelí:

To zelí je enom chábí (žádných
hlávek):

chablna, haluz s listím : Jak chytnu
chabinu, tak ti vyokiádáml

chábi, lapiti, ukrásti, šiditi: Ten
sa už nco lidu nachábíí! (val.,

laš.).
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chabtaja, -e, stará kazajka, veteš:

Obreu si nejakú chabíaju a pjdu
(Perov).

chabTák, carduus (bot.).

chabtat, -Fu, házeti na hromadu
bez ladu a skladu, nepoádn konati

:

Šaty sú pochabíané (pomakané).
Ten íovk všecko schable (slov., val.).

chablo, kdo všecko schable.

chaboli sa, kaboniti, mraiti se:

Jaksi sa tam dnes chabolí (Kt. Dod. I.

val.).

chabovec, bezový prut, vtev
chvojová: Jak popadnu njaký cha-

bovec! (Slav. L. X. 32.)

chabrafa, -iy, m., kdo se chabe,
se vším loudá (Btcha) = kuto (v. t.).

chabraf, -bu, nco nedbale, lik-

nav vykonávati (Btcha.)

chabraf se 1. loudav, pomalu se

ubírati, 2. s ním liknav se obírati,

šukati se: Ty se s tém nachabeš!
(Btcha).

chabrek, -u, chrpa (Vyhl, VI.

XIX. 637).

chabruží laš. = chabaší (v. t).

chabzjé =: chebzí, bezoví (horii.).

chadrba, smotlacha, plevel: Rola
špatn obdíané roá edem chadrbu
(Vah.).

chach, mezislovce chlácholivé:

Chach! jáku, pamatuj sa, Jozefe

(Slav. L. XI. 485). Chach, každá
kulka netrefí (Vlk 28).

chách, onom. výraz smíchu : Chách,

lidé milí! smáta se Kúpaíka (Slav.

L. XII. 228).

chachabáš, pezdívka sedlákm
(Br.).

chachar, otrapa, niema: Takého
chachara si najáí (val., laš.).

chachai n. chacharova, potlou-

kati se, toulati se (laš.).

chachára, domek obydlený spust-

lými lidmi, koalna (Kt. Dod. I. laš.).

chacharyna, vojtška (Br.).

chachot, chechot (val.).

chachoma, -ti, suché chvojí

(Brodsko).

chachota sa, -cu, chechtati se

(val.).

chachravý, nemocí, stáím sešlý:

Šak já su také jakási chachravá

(Slav. L. XII. 276). Jemének být

na plúca hrub chachravý (Vlk 81).

chachra, -, luštnina hrachu
podobná; má hranatá zrna v luskách

(Viškovsko).

chachúat sa n. chachýat sa =
chlachúna sa, smáti se neomalen,
na plnou hubu : Chlapi sa dali cha-

chúa (Slav. L. XI. 229).

chaja, hladiti laskati, laš. (Kt.

Dod. I.).

chajda, chatr, neúhledná cha-

loupka.

chatabúda, brambor toho jména,
kulatý, drápatý.

chatachya, rozcuchaná ženská

(val.).

chatan, chlapisko lenošné (val.).

chatá, výrostek (Df.).

chalbat (záp. Mor.) = chaígat

(han.) = chalka n. chakat (slov.,

val.), chlácholiti, pokojiti: Di mn to

dit hochalbat, nemužo je hochalbat.

chalbat se u nkoho, lichotiti se:

Ten se ho nho te chalbá, hábe
nco dostal (záp. Mor.).

chato,. -a, nezbedný výrostek

(vých. Mor ).

chatoupka (-Ó-), zvláštní, odd-
lený byt výmnkáv v zámožnjších
ddinách na Hané.

chatupa. Chalupy v horách budují

se vtšinou ze deva »róbenica« (záp.

Mor.). Když se chalupa buduje, po-

loží se na zemi do ty úhl tyi
kameny, >poduhelníky«, na nich sbije

se >srub< z osmi, devíti dev ádn
otesaných, na srub pipevní se »pod-

krokevnice* (silné trámy), do nich

ve dlaby vpustí se krovy a svisle,

stecha se pobije šindelem. Nejstarší

devnice stavly se z »brlin« (trámc
z kry neotesaných), pozdjší »z dýlí«

(trámcv otesaných). Na Frenštatsku

spodní trám srubu slov »prts<,
horní »píatva«. »Podvažovat cha-

lupu* znamená dolní zhnilé trámy
vybrati a nahraditi novými. Skuliny

mezi devy se »vymší« (vycpou me-
chem).

V kraji nejstarší chalupy byly

»tíuénky« (slov. dol.) n. >sypanice«

(záp. Mor.). Na základ z kamene
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vyzdný piinily se mezi kly desky
tak vzdálené od sebe, jak široká

mla býti ze; mezi ty desky sypala

se hlína a utloukala se v pevnou
hmotu, pak se desky posouvaly do
délky i do výšky, až zdi dokola
náležitých rozmr nabyly. Na Hané
za stará stavívali z »válk«. Hlina se

smísila s mrvou, z toho se uválely

války, ty pak se kladly v ze na
kamenný spodek. Pozdji teprve na-

staly »zdnice« (val.), kamennice n.

murovanice (laš.) z cihel nepálených,

kteréž mají rozmanitá jména : vepo-
vica, kot, kotovica (dol.j sploška
(Brnnsko), pucina (Zábeh), bandúr

(Jicko), trupla (záp. Mor.). Omítka
je bu na ostro (s hrubým pískem,

>nehlazená«), nebo na hladko. —
Už podžme do chaíupy = dom.
»Kaj idžee.?« >Na chaíupy výše*

=: na besedu (Lor.).

chatúpa, -ate, n., chaloupeka
(val.).

chatupník = domka (v, t.) laš..

Br.
chamat, dychtivé bráti, chvátiti

(Kt. Dod. I.).

chamcha, plevel (v. t.).

chámi, roští (Velká).

chamtaf (val.) = chamtat (slov.),

hltav jísti : Všecko schamfe.

Chamov: Tyn (ten) je z Chámova
= chám, sprosák (Lor.).

champor, stará, rozmoklá houba
(val.).

champroší, rozmanité roští (laš.).

chamra, -, f. sbrky ovocné
(val.).

Chamraka, hora na Vsacku.
chamrat, skrblík (laš.).

chamrazí, chábí, roždí (val.).

chamtat, hltav jísti (slov.).

chamtavý, žravý, han. (Kt. Dod. I.),

chamua, -Je 1. ovocná kaše, nimra :

kížaly jablkové a hruškové se ve

mléce uvaí a zasmaží (slov., val.). 2.

ovocná polévka (slez.), 3. zelná po-

lévka (Df.), 4. huba, paštka (Vek.).

chamúTaf, -Tu, jísti plnou hubou
(val.).

chamúz, -a, m., iasione montana
(bot.).

chámy, pl, m., pístroj na kon
i voly z emen, místo jaem a cho-
mouta (Df.).

chakat nkoho, chlácholiti (SI9V.,

val.) : Mama ho chakata (Slav. L.
X. 298).

chakat sa s nkým, mazliti se:

Are to je to, že sa mama s tebú

tak chaká (Vlk 57). Chakáte sa

s nmá (dtmi), a potom budu roz-

mazaní (Slav. L. XII. 189).

chápat sa na nkoho = sápati

se (val.).

chaplivý na nco, dychtivý, žádo-

stivý eho: na peníze (Jicko).

charabél', -a, n. charabefa, -e,

starý strom, vetchý lovk (Zl.).

charabura, slaboch, churavec

(Zl.), 2. plané jídlo, na p. zemáky
se zelím jalovým (Vek).
charampení, koví (laš.).

charamza, -ze, nedbalec (val.).

charandzovaf, chorovati (val.).

charpa (charba, charva), chrpa.

charpatí, drobné roždí ježaté:

Ty otpky, to je samo charpati

(laš.).

charúžek, bouda ze zeleného; též

na Boží tlo u oltá jsou charžky
(podl.).

Charvátka, studn toho jména
(dok. 191).

charý, ošumlý, škaredý (Orlová,

laš.).

chasa, svobodný, mladý lid obo-

jího pohlaví: Hospodái choá na
raní, chasa na hrubú. Chasou slu-

žebnou na vtším grunt je krava
n. kravaka (na záp. Mor. pastvec

n. pastvica), dívka (dveka), po-

hnek (pohonij, pacholek. Na Frý-

decku má sedlák pohonia, prosted-
níka, pachoíka, sviaa, pastyrku a

kuchyská dívku. Na Podluží d-
vece íkají »naša služebná*, pa-

cholku »náš eledín* : Ped svobodnu
chasu teba pomíúvajú (Suš. 547).

Dy ty nejsi z rže kvt, dy je eše
chasy (= chasník) celý svt (Suš.

211). Zedníci, zedníci, vy ste chasa

istá (Suš. 548). Bude vojna bude,

bude verbovaná, pjde na u chasa

sama vybíraná (Suš. 572). Chaso

8*
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braniborská, je vám cesta úzká, že

vás obklíila ta královna eská (Suš.

586).

chása, -ate, dít obojího pohlaví,

dokud jest ješt v peince (val.,

hor.): Babka sa ptaía, jak chása
okti (Vlk 3).

chasník 1. malé dít obojího po-

hlaví (val.), 2. hoch 14— 201etý: Ja-

nošek je hodný chasník (Suš. 135).

chaf, - = chatr (Devohostice).

chavucný (?): Ti dni, ti noci

jeli po trni po chavucnym (Suš. 775).

chebdí, bezoví (slez.).

chebto, koketa (laš.).

chebtota, špatné, nepodaené obilí

a všelijaké zboží: Nekupuj teho, je

to hebtota (laš.).

chebz, -u, bez erný.
chebzí, bezoví.

chebzík, syringa vulg. (bot).

chebzo, -a, surovec (slov., val.).

chechonit se, chechtati se : To
sme se nachechonily (dok. 237).

chechotat se, -cu, zdrob. slov.

chechtati se.

chék, euf. ert: Ba chéka! Létal

jak chék. Chéci do vás! (Mor. lid

102.)

chem, gen. chmu = mech (hor.).

chemelif se 1. ošívati se: Co se

tak dycky chemeliš ? 2. vírem taniti

(chumeliti se) laš.

chemtaf sa, -Tu škrabati se ve

vlasích (Vah.), o dobytku, když se

otírá bokem o strom (val).

chemto, pezdívka mšákm
(Vah.).

chemtota, pezdívka hladné pýše;

hlavn malomstské žebrácké pýše

Moravané dávají toto jméno : Staro-

jická chemíota (Vah.).

chérum: Vyvolali ho na chérum
= vyprávli o nm všeobecn, han.

(L. XII. 152).

chtad : Nemohia sem cWady
zdržet.

chtádit, sedti v chládku : V ne-

dfu odpoíeda chíádili sme v za-

hrad (Vych.).

chtádenica, n. chíádeník, be-

sídka v zahrad (val., laš.).

chtadnavý, trochu chladný: Je
tam cbíadnavo = erstvo.

chtadnúcný, velmi chladný (val.).

chTachonit sa, smáti se vesele:

Leze koika po jabloni, až sa Ja-
níek zachTachoní (slov., val.).

chTachot, hluný smích (slov., val.).

chtachota, -ty, m. smíšek (val.).

chTachotat se, -cu, chlachtat se,

siln se smáti: Co sa poád' chla-

choceš, ty ehou ehoovský (ž.

ehuFo ehuFovská)? (slov., val.)

chrachúaf sa, hlun se smáti

(val.)-

chTachýzat sa, nezbedn se smáti

(slov., val.).

chTam, -u =^ chlast: Eše aby aj

žena vydíávaía najehochlam! (Zl.)

chTamaa, nápoj kravám (val.).

chTámat: Dobytek chFáme (pije).

Požívati nestídm lihových nápoj,
neb i vodu nezpsobn píti jest

»chrámat« (slov., val.).

chlamtat, mcu = chlámat: Na-
chlamtal se vody =: hodn se napil

(han.).

chtap na východní Morav nemá
do sebe nižádné píhany; každý do-

splý mužský jest chlapem. »Na'^i

chlapi sú v lesi*^ praví hospody
o svém muži, dosplých synech a pa-

cholku. >Vitaj, Tomšu, mezi chíapy,«

vítají sousedé v hospod nebo jinde

shromáždní píchozího mezi n. Na
Laších jest c/tlop tolik co manžel

:

Muj chíop je na poIu. Chíop mi
umuí. To je jeji chíop; chíopek =
mužíek. Chíap ve Slezsku jest na-

dávkou, jako na Hané a jinde.

chlap : Vzáí íopatu a chláp ho
po zádoch = chlapi, udeil.

chtápa, -ate, n., slabý, malý chlap:

Chíapa jak za groš bíka (Slav. L.
X. 303).

chtapák, chlapáh val. = chíapina.

chrápat 1. Chlape tam snih; do
rána ho nachfape na sanicu = pa-

dati velikými kusy. Snhem chfape

(slov., val). 2. chlemtati, chlastati:

Co sa ti Fudé nachTápú goaíky
(val.). 3. (iter. slov. chlopit), bíti

rukou : Vychlápál mu (slov., val.).
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chfápa, -ate, n., chlapisko, chla-

pík (Df.).

chtapec v. hoch, znamená i do-

splého jinocha : Sakjeješe chlapc
dosti, co chcó chodit k nám (Suš.

245)
chtapna, záletnice (val.).

chtapina, hezký, statený chlapík.

chtapif sa 1. dlati se chlapem,
stavti se silným (val), 2. bhati za

chlapy (o ženské) val., 3. chlubiti

se: Chíapí sa, že . , . (hor.), 4.

z=z chíopit, udeiti (val).

chTápovaný šátek, má velké, ne-

pkné kvty (hor.).

chtapský, výborný: To je chíapské
žito (laš.). To je chlapský pivo

(Maš.).

chrast: Eše pídú chFasty =
pršky se snhem, oby. v dubnu,
na podzim (Vah.).

chTastaka, hruška toho jména;
když spadne, rozbije se.

chrastaf, tlachati (laš.).

chTastún, tlachal, klevetník (laš.).

chTastif sa, lichotiti se nkomu
(val.).

chrastnúf, hoditi: Škoda je teho
másía, co sem do tych nudli chlastía

(Vyhl. VI. XIX. 789).

chTasto, -a, ochlasta, piják (slov.,

(val.).

chTastuha, tlachalka, klevetnice

(laš.)._

chTašít, udeiti (slov., vaL).

chTéb. Chlebem vyrozumívá se

nejen všecko > živobytí* (strava),

nýbrž i všecka živnost, hospodáství,
polnost i služba. >Má svj chléb,*

praví se o tom, kdo má svou živ-

nost; kdo jí nemá, ten »je na cizím

chleb*. Kdo má tžkou, lehkou
službu, má tžký, lehký chléb; kdo
nemá služby, úadu, >je bez chleba,*

• zhodili ho s chleba*. teme-li ve

starých listinách, že ti a ti, >šedše

se svého chleba na mou ddinu,
sbili mé lidi, uinivše to, šli zase na
svj chléb,* vidíme, že se tu chlebem
rozumí tolik co ddina, t. j. hospo-
dáství, statek, polnost (Mor. lid

129). Nejvzácnjším pamlskem dtem
býval » chléb s kohoutím mlékem*.

t. j. chléb od píbuzných neb od
soused jim darovaný, nebo » chléb
se zlaté lopaty*, koupený v soused-
ním msteku. S pole pinášívají

dtem »chlebíka od zajíka*. Tak
totiž matka íká dtem, dávajíc

jim chleba, jenž zbyl dlníkm
od jídla na poli (ND. 41). »Já
som njédoJ chTeba Fen z jednej

peci,* praví, kdo chce íci, že mnoho
zkusil a všelikde byl (Dob.). To mi
daio chfeba (práce, namáhání Vah).
Musíme hled, abychme byli na
svém chreb = mli svou živnost,

sami se živili (Slav. L. XII. 45).

Dy budeš na jeho chleb, pjde on
s kyjem na tebe = až se vdáš na
jeho statek (Suš. 706). Sta si na
svuój chljéb = ože se a bu samo-
statným (Dob.). Na takové chlib, co
be moc moseía día, se vda nechce
(Mal. XXIII. 38).

chlebára, -n, huba (žert.)

chlebíek, brambor toho jména,
podlouhovatý, žlutý.

chlebník, šraky s oblouky na
4— 12 pecn chleba, zavšené v ko-
moe u stropu (dok. 120).

chlebný = chlebový: V chlebné
pece napekla vdolku (Vyhl. II. 206).

Chleboun, píjmení.
chTebrka, chlebová polévka : velá

voda osolená, kouskem másla oma-
štná, do níž se nadrobí chleba
(Píbor).

chebvka 1. chlebová robota, od
které dávala vrchnost pl peínka
chleba na den (slov.), 2. stolní plachta,

protože se do ní zavíjí chléb (Kt.

Dod I.).

chTemtat, -mcu n. chFamtat
1. hltav stebati : Syrovátku chlemcó
(Suš. 723). 2. smáti se: Co se

chlemceš? (Jevíko.)

chlésta r= hlísta (Zábežsko).
chléstanec, vyšplíchnutá voda

(záp. Mor.).

chléstanica, -ce, liják (Maš.).

chléstat, šplíchati vodou (záp.

Mor.): Vechléstl na é hrnec vod.
Chléstá jak z potynke = je prudký
liják (Maš.). Prší, jen to chléstá.

Ten to módros ze sebe chléstá!
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chlípíf se: Raná se chlipi (otvírá).

Raná se rozchlipita (laš.).

chtop v. chlap,

chTóp: Sedlák pacholka klanicú

chlóp, chFóp = chlopil, udeil dva-

krát po sob (slov., val.).

chi'opat, klepati : Chíope na okénko
(Df).

chTópat, bíti dlanmi o sebe, tles-

kati (slov., val.).

chTopna, kráva toho jména, >má
veliké íleky, je jak pochlápaná* (val.).

chTopený: dveí chfopené na

sklep, dvée na -zemi ležící, jimiž

je pichlopen sklep (Vah,).

chropícnúf, int. slovesa chlopit,

udeiti pádn (val.).

chlopka, špalda (v. t ).

chlbpnút n. chfopit (dur. chfópat

i chrápat) 1. plesknouti: Pi prodeji

dlouho se smlouvají
;

posléze když
se dohodnou, »chrópnú si v ruce,*

a smlouva hotova. Slovy »chlóp na

to!« vyzývá se prodava, aby pro-

dal za peníze kupitelem nabízené.

2. ^ klopiti: Schfopíí uši. 3. Šaty jí

chíópú, schlottern (slov., val).

chtopský, selský (proti panskému)
Lor. Chíopsky hnv, svízel (laš.).

chTp, srknutí: Udlal dva chfpy

a nechal tak (slov., val ).

chpat, stebati: Veer sa nachípu

kýšky (Slav. L. XII. 131).

chrpícat int. slov. chípat (val).

chtubna, brambor toho jména.

chTump, šubra, špunk: Mam na

leknici chTumpy (laš.).

chlupá, lovk úskoný a vy-

chytralý (Žár).
chíupáek, angrešt (v. t).

chtupa, pezdívka soukenníkm
(Slav. L. X. 303).

chlupatý jazyk, mlsný (Žár).

chlupnka = angrešt (v. t.).

chTupt 1. padati: Ovoce schlu-

plo = opadalo, než dozrálo.

2. chlupi, poprchá (laš.).

chTupka, chfupeíka, kapka, hlt

(goralky) val., hor.
chtupka, pezdívka soukenníkm

(laš.).

chTustnúf vodou, stíknouti (laš.).

chruše pl. f. = plúše, lijáky

(val.).

chm, ek Mach smutno, vám sa

dobe sméje, strýce (Vlk 26).

chmac: Koka chmac, myšku
draps =: chmatla (ND. 94). Donde
k lžku a chmac po Babušce (dok. 10).

chmat = chmac: Kobyla chmat
jablko a sndla (Kda I. 69). Ho-
spodá chmát mch a smyk s ním
do kuta.

chmelí, coll. chmel: Na tej tyjce

chmelí roste (Suš. 749).

Chmelinca, pl. m. == chmelince,

tra (Ostrožská Lhota).

Chmersko, hrud (v. t).

chmert, euf. ert: A ide do
chmerta. To je po chmertoch dobré
(Mor. lid 102).

chmef : Je šidivý jak chme (han.).

chmetat se: Utíká, jen se chmetá
1= tak se za ním práší (Kunštát).

chmkaf : Vlk poúvaja to všecko,

enem chmkál = íkal stále: chm,
chm (Vlk 99).

chmour, opadalé, suché jehlií:

V panských lesích nedovoluje se

chmour hrabati (R. a^ Ž. 48). Kousek
chmouru na stlaní (Z. obr. 6).

chmuTa, nimra íval.).

chmúla, -fe: On je poád jak

chmúla = zachmoulený, zamraený
(dok. 87)

chmúlat sa, otáleti: Len sa chmú-
faj, ty chmuFo, až a zazre ten bar-

navý (vl), co kole (Df.).

chmúlif se 1. kaboniti se, 2. laš.

šei zuby: Konik ten nuhryze
(neukousne), ene se chmuH. Sma se

nesml, ale se cho uchmulil. Na
Brodsku >k sa chrnuli* praví se

o koni kousavém : pitáhne uši a

natáhne hubu, jakoby se smál, za-

tím hledí ukousnouti (Df.).

chápat se: Kdo se to tam
chápe.? = jde v tžkých botách

(Jevíko).
chastnout (-Ó-), uhoditi (han.).

chobot, 1. rozházená kopa sena,

aby seno doschlo (hor.), 2. jméno
tratí (Blansko, Dešov). 3. Má cha-

lupo na chobot (opodál osady)

Maš.
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choa (pol. chociaž), aspo: Jak
byto, tak byío, choa m tam nebili

(Lor.) v. cho.
chod, chze: Bylo ho pozna ze

zdaFeky po chod (Slav. CL. 303).

Prenšasná cuzá mai, nmóžem jej

uhovci ani chodom ani reú (em.
56).

choavá, druh tance (Suš. 602).

chodna, kráva toho jména,
•pkn si vykrauje* (val.).

chodnica, chze (val.).

chodika, chodník, stezka (val.).

chodince, pl. m., tra (Stelíce).

chodit v náeí slov. a val. s ped-
ponami za eské -cházeti: Slu-

neko vychodí, zachodí, lidé vycho-
dili z kostela, poád' eše lidé do-

chodili, prochodit sa, už sem od-

chodil atd. Choj — chojce (cho,
chote) s Bohom = jdi ! Hupky choj

!

:= poj (hor ). Chodí jak duch (po

tichu), jak bludná duša, bludná ovca

(smuten a osamlý), jak pitomý (ne-

ádný),jak somár, sotor (rozdurdný),
jak pávica (pyšná), jak s treterem

(poplašený); chodí za mnú jak tele

za krávu (dotrný), chodím jak svá-

zaný, chodí jak koka s puchýem
(ustavin zavazí), choá jak na

oféru (jeden za druhým, na p. že-

bráci). Chodit pojívá se též s in-

strumentálem doplkovým: Chodila

k nám malú cérkú n. bua malú
cérkú (Zl.). Chodile tak vagabun-

dama po svt. On si chodi pánem
a já abych za nho dlal (Mal.

XXIV. 67). — Chodila sem tenkrát

s Babuškú (t. thotná) dok. 267.

chodura, tulaka (val.).

chodzaó — chodzuju =: chodí-

vati (Lor.).

Chochola, tra (Blansko).

chochotaa = chocholida^ slepice

s chocholkou (val.).

chochoratý, s chocholkou: Haj
husiky chocholatý (Suš. 422).

chocholka, jablko toho jména
žluté, kyselkavé.

chocholouš: Vneky svatební

byly vysoké a vybíhaly v »korunku«,
v Kateinkách chocholouš zvanou
(Vyhl. VI. XVIII. 449).

chochotúška, druh švestkového
ovoce.

chochrák, velký vdolek = ochr-

áí (v. t.) val.

chojany laš. = chvojový.

choji laš. = chvojí.

chojica, -ce, vtvika chvojová,

kterou se o velkonocích postikuje
(Opav.).

chojka laš. = chvojka: Chojka
se lámala (Suš. 193).

choCást ním do sín = praštil

(Slav. L. XI. 92).

ChoFava, píjmení (mrusky chol-

java = istota).

chotdún = koltún (v. t.).

choluj, a, m., listové stelivo,

drobné vtviky, laš. (Kt. Dod. I.).

chomeek: Už je jak chomeek
= sešlý vkem (Zl.).

chomota, kráva komolá, bez roh.
chomolý -=^ komolý: Poké, pas-

téo, ho našéch rolí, haž já vezeno
naše chomolv (t. krávy) Bart. III.

526.

chomtat, -mcu, lakotn neho
mnoho bráti : Jak ta kráva trávu

chomce! (Kunštát.)

chomto, -a, kdo chomce, slova

polyká.

chomút 1. stroj na kon (v. tam I.),

2. ^ hbet, sprostý chlap, 3. ovce
toho jména, je na hub erná na
zpsob chomoutu.
chomýš, -a, m. = chumá (Podl.).

chop : ekl sem to z chopu =
nerozmysliv (han.).

chóra, kr v kostele (Zl.).

chomout (ó-): Ten lovk ná-

ramn chorne = tratí se, hubení
(han.).

choroba : To je choroba lovk
= neduživec (Zl.).

chorovat, churavtí.

choruba, korouhev (Opav.).

chorý L churavý, 2. špatný, ne-

podaený, sndý: chlebíek, žiteko,

muka; chorá košufa z hrubého plátna

(val., laš.): U mamy si jedla žitné

halušeky, a vilej musíš jes dos
choré kluseky (Suš. 470). Koláky
nejsou z choré mouky, ale z bílé

(Kda I. 57).
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chorýš, -a, chorý (sndý) chléb

(val).

cho, manžel : Co díaš, muj choti

(Suš. 10). V ei lidu slovo to ne-

známo.
cho (cho by, cho baj, cho až)

Jicko, laš. 1. akoli, by, i kdyby:
Vil chodi už nechcete, cho vam
hraju šumn (Suš. 59). Cho by mi
vifej muzika hráJa, už mi žáden
mojeho srdeka nrozveseli (Suš.

351). Cho ja žita nemam, afe ti ja

pece svadbnku udíam (Suš. 386).

Cho sem ja chudobná, a šak m
zas pan Buh požehná (Vyhl. VI.

XVIII. 562). »Bh i pomož, pro-

švarna dzvucho, teba-li i pomoci?*
> Neteba mi pomoci, cho by plec

do pí noci* (Suš. 750). Chot se tu

pojí s inf. = i kdybych mla pleti

do pl noci. 2. aspo: Smri, miía

smri, zanchaj mne eše cho do
dn teiho (Suš. 12). Esli n — to

cho = tedy aspo.
chotár = kotár, territorium jedné

obce, všecky její polnosti až po hra-

nice obcí sousedních: Hovzský
chotár je rozlehíý. Kotár arch-

lebský (vých. Mor.).

chotáif, hraniiti: My spoíu cho
taíme (Valaši s Uhry).

chotoj, -e, f., usušené vtve lipové

nebo jiné. V zim se dávají ohlo-

dati ovcím z listí, potom se spálí

(Vah.) = letina (slov., val.).

choulný, (-Ó-), pítulný, krotký:

Chólny zvie (Jevíko).

chóva, chování, strava: Tá chóva

naša koštovaía na dze výše zla-

tovky. Má nádenníka s chóvú =
dává mu mimo plat i stravu (Dob.).

chovat: Kedz íovk cjažko robí,

musí sa dobré chovac ^ živiti (Dob.).

chovací telacko, na nmž lze nco
pichovati (val).

chová, -a, kdo chová obecního

býka za plat (Vych.).

chovaka = chvka, plachta,

v níž se chová dít (Vyhl. I. 127).

chovaná, kráva doma odchovaná,

vždy ervená, trochu pipálená (val.).

chovanec — chovaníca, dti
chudších píbuzných neb i cizí si-

roty, jež bezdtní hospodái za

vlastní vychovávají a potom své živ-

nosti jako vlastním postupují. Jména
svého takoví chovanci nemní. Na
Podluží je chovanec vl domácího
plemene = našinec.

chování 1. strava: Ta (teba)
pismyi (pinésti) chováni z msta
(laš.). 2. .dve dobrého chování :=.

dobe vychované, dobyte dobrého
chování =. plemene.

chovat 1. dlníky = dávati jiai

mimo plat i stravu : Usnesli se, aby
se každý sám choval =. stravoval

(Kda II. 166). Kupcová koupila pa-

cholkovi na šaty a dobe ho chovala

(Kda 11. 176). Já se s tebou nebudu
chova, ty moc sníš (Kda II. 228).

2, chovat dobytek, drbež, vely
(ne: držet!): Chová si páru koní a

páru vol. My medu nemáme, my
vet nechováme. 3. opatrovati : Cho-
vajú ho jak iskerko v pernici (sedmi-

krásku ve kvtníku). 4. pochovávati

mrtvé (laš.): Kdy ho budu chova
Mrtví chovají se na krchov (Vyhl.

VI. XVIII. 553).

Chrábka, tra (Blansko).

chramaka, kulhávka (dobytí
nemoc) val.

chrámata = chromazda, kulhavý
(s píhanou) Jicko.

chrámaf 1. kulhati o dobytku
(val.). 2. Ta kráva chrámá n. chromce
= s chutí žere (Jevíko).

chramosta, bezohledný, hrubý
lovk (záp. Mor.).

chramozda, kdo má špatnou,

tžkou chzi (Zl.).

chrampat, nemotorn jíti (Jevíko).

chráni se : Už se chranimy s poFa
r= sthujeme. Chra! 1= táhni (laš.).

chrapravina, chrapot (laš.) chrap-

nút tesknouti, praštiti: Chrapnuí
sebum (laš.).

chrapún 1. hrubec: Ozef býi

chrapún (Vlk 86). 2. nadávka vesni-

anm od mšák.
chrapu, ospalec (laš.).

chrapúaf, chraptiv kašlati (val.).

chraslinka = trudovaka (v. t.).

chrast, strup, ved: Má chrasty

na hlav, nemože šatka strhnut (sd-
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lati) Df. Na záp. Mor. chrásty ^
prašivina.

chrást 1. ke, 2. zelný chrást:

když se vyeže hlávka, zbylé listí

je chrást, nebo když na košále
hlávky ani není, jenom ídké listí:

Letos je zelí enom chrásty (vých.

Mor.). Ti naši staenka sú enom jak

chrásteek = všecka vyhublá.

chrasf, -i, f. 1. husté koví, pda
porostlá hustým kovím : V naší

chrasti sú dvá zajíci. 2. sušené du-
bové nebo vrbové halouzky na zimu
pro kozu (Maš.) := letina (v. t).

chástí = koví, jednotlivé chrásty

pi sob, ne tak husté jako chras.

Chrastalka, tra (dok. 187).

chrásta, -a, tulák bez písteší,
jenž se zdržuje v chrasti (= . rošák)

:

Mnl toli penz, a fel chodi po
svt chrástaem. Odešlí do svta
chrástaem (Mal. XXIV. 68).

chrastavá žába n. chrastaa, ro-

pucha (v. t.).

chrastt, kástal, crex pratensis.

chrastnúf, uhoditi = chrapnú:
Chrastnuí ho. Chrastnuí sebum na
zem (laš ).

chrbaf (laš.) =val. chípa, stebati.

chrbést, onom. napodobení zvuku
lité vody: Chrbést na nho, a už

byl celé mokré (Kunštát).

chrbet, -bta i -beta, hbet, záda
(slov., hor., val.): Už mn mojej
krásy pomaly ubývá, už mn ju šo-

hajek na chrbt odbíjá (Suš. 495).
Vytrh kerúsi škutinu mašíkovi z chr-

beta (Slav. L. XIII. 418).

Chrbót (záp. Mor.) = chrbet:

Dostal jích nepoítanéch na chrbót
(Maš.).

chrbtovina, vepová páte, hbet
vepový uvaený (Zl.).

chrávka, záškrt (val.).

chren, ken (hor.).

chripif, chrapti : Nmuóže vravic

(mluviti), chripí. Som zachripl;ý(Dob.).

chrák, lovk churavý, který ledva

dýše (Frenštát).

chrml'af, -ru, kašlati (val.).

chrmt, trudovaka (v. t.).

chat, chrápati : Doreha pod
kamna, už chá (slov., val.).

chrnúf, chadnouti: Stará Kú-
paíka zaala chrnú (Slav. L. XII.

188). MamuFka chrnuli, až od téj

nohy umeU (Vlk 102).

chroba, -e, f. coll. =z chrobáci,

hmyz : A tož pravij a, dyž prší, že
néni toléj téj chrobae (Slav. L. X.
468).

chrobáek : >chódi na chro-

báka*, za maškaru pistrojený a
hrachovinou podvázaný v koniny
choditi po uzenin (Vah.). »Mj
chrobáku!« lichotí se dtem.
chrobaitý: Dít je chrobaité n.

chrobáivé = má drobné hlísty

(Vyhl. VI. XIX. 146).

chrobalivý, ervivý: Trnek je

moc chrobalivých (Slav. L, X.
468).

chrobák 1. brouk, 2. erv (laš.).

chrobál', -a, veliký chrobák (val.).

chrobaa, -n, škaredý chrobák
(slov., val.).

chrobavf, ervivti: Nám jabka
chrobavíja (Slav. L. X. 468).

chromál', -a, r\.chromá,-a, chromý
(s píhanou) : Vás sa já bojím, vy
chromáu chromý (Slov. obr. I. 115).

chromát, kulhati (val., slov.).

chromkaf, pokulhávati (val.).

chroust (babka) slov: chrust

(slov., val., laš., han.), májka (Mín),
koza (Jarom), kozam.yška (Jem-
nice), kozomyška (Budjovice), slípka

(Bohdikov), brón (Zábeh) — brák,
myná (na nitce uvázaný).

chroustat (ó-) n. kóstat voeche,
louskati je zuby (Maš.).

chrpúta n. ckrpústaf, siln ka-

šlati s chrapotem : Desi nachJád,

tož vír chrpúce (val,).

chsta, stíkati: Zaaía z nho
chsta krev (Vlk 107).

chrstnout, stiknouti : Vechrstl

na ié vodo (Maš.),

chrt 1, krtek (Br.), 2. lakomec:
To je chrt, ten chrtí (Jevíko).

3. slámka, která má souek, s jinými

bez nho, na losování: Táhli chrta

r= losovali (Podl.).

chtán, chtán: Tolik chtán
musím živit = krk, dtí.

chrtánit 1. kieti, váti (han.),
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2. Nachrtáníl 500 zl. = naškrtil,

mozoln nahospodáil (Zl.).

chrtúsit, rdousiti, škrtiti: Ten se

nco nachrtúsí s lidrna (dok. 154).

chrumtat, chrápati (Jevíko).

chrua, -né, nemotora (val.),

chrust v. chroust; znamená také

slabocha : Ja di, ty chruste, teba sa

bojím !

Chrústovce pl. m., tra (Otro-

kovice).

chrvátek (chrvotek), rukávce žen-

ské košile (Frýdecko).

ché, -a, laskavec (bot) Peck.

chtt: »Co sem chéí éct a nic

nedat*, poekadlo, když si nkdo
na nco zamluveného za ei zase

vzpomene (Zl). »Chtí's neco?« táže

se, kdo se na zavolanou dostavuje
:=: chceš nco.? peješ si neho?
(VI. chtKs nco tehdy, když jsi mne
volal?) Sak sme se spolu chtli ce-

lých šest let =: mli jsme spolu

známost, lásku. Chcela sa pretrhnúc
= skoro by se byla petrhla prací

(hor.). Ten se hinšich chlapc ne-

bojí, nechce-li tebe = nekuli, ne
tak (Jevíko). Chtlo se mi studenéj

vody píti (Suš. 6). — Sloveso chtíti

opisuje jen kondicionál, nemajíc p-
vodního významu: Debe chtí spad-

nó! Debeste chtli zmoknót! =
kéž byste zmokli! (Mal. XXIII. 40.)

chubelica = chumelica (val.).

chubtaf, -biu nco, kriti na p.
šaty (Btcha).

chubtaf sa, chuholit sa: Nebe sa

chuble = kaboní. Chubolí sa =
velmi snží (val).

chudaisko lovk = veliký chu-

dák (Dob.).

chudaka 1. (chudaa, val.), hu-

bená polévka. Na Hané zavaí se

ve vod kaše, potom se zalije mlé-
kem

;
jinde zavaí se kaše v pouhé

vod. 2. pohanená kaše na ídko
zasmažená (Vlk 12), 3. lesní tráva

tenká; vycpávají se jí polštáe místo

žíní (laš.).

chudár, hubený lovk i dobyte;
Chudárek, píjmení.

chuatOj chudra : Chuato slípka

hladehi skapala (dok. 23).

chudj, -a (val.) = chudár; Chu-
dj, píjmení.

chudrko, ubožátko: To dit
chudrko má se zle (Mal. XXIII.
1621

chudina, iasione montana (bot).

chudíš, -a, hubené dít (laš.).

chudnút, hubenti: Po téj nemoci
hodn schudí.

chudoba, chudobný lid: Tšila
sa chudoba, že sa jí polehí (Bart.

II. 327).

chudobný, nemajetný, . chudý:
Chudobném nido neide rád za kmo-
cháka (Vlk 4). Chudobné vysvd-
ení = chudoby. Chudobná kasa
= pro chudé (Mal. XXIII. 221).

chudoun (-Ó-), hubený lovk
(Br).
chudoza, -n = chudina, chu-

dobný lid (ZL).

chuutký, velmi hubený (laš.).

chudý, jen ve smyslu hubený, vy-

záblý (lovk i dobyte). Chudý jak

deska, tíska, chrt, koráb, sedm
drahých rok, šindel, brucok na fe-

láb, slabiká (huba), jak by šoky
lúpál, že by muh sirkum podpali
(laš). Chudé maso = libové; chudá
ana, ryba ambramis vimba (dol.);

chudá beta, capselia bursa past.

(bot.); chudé rytíe, skyvky chleba

nebo buchty ve vejcích oválené a

na másle smažené (val ).

chuch, -u, chuchnutí, dechnutí

(Kt. Dod. I.).

chuchet, -chía, zámotek z koudele
(Opav.).

chuchnúf — chúcha, dýchnouti:

Chuchni na m. Navrtej do dubu
díru, chuchni do ní, pak ji zatluc

(Vyhl. VI. XIX. 146) laš.

chujava = fujava, metelice (Zl.).

chujavica, ce = fujavica, mete-

lice: Taková chujavica vám byla a

tma jak v mchu (dok. 88).

chujavina, zápach, zvi. stuchlina,

puch chlévní (laš.).

chjka = chvojka (Tel).

chumák, lovk nenasytný (val.).

chumela, chumelice snhová. Chu-
mela s nechvílou, neohrabaný lo-
vk (záp. Mor.).
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chumta (-o-), chumtavý, kdo se

chumtá, plete, raatonoha (Jevíko).
chumtat, másti: Mám to všecko

schomtany. Poád se chomtá a nic

nehodlá (Jevíko).

chumtaf, -mcu i -tám, uhati
(laš.).

chup (chíup), muž zarostlý (podl).

chu 1. Ja se na tebe nehnvám,
ale chuti k tob nemam (Suš. 153)
= náklonnost. Je mu to v chu,
iron. = nemilé. 2. druh bodláku
léivého, . máky.
chúteka: Nemám ani chúteky

na jídlo ^ ani nejmenší chuti. Ro-
zina k nm nemia chúteky (Vlk 51).

Pivo neméto chúteky (Zl.).

chutlivý, kdo má chut k nemu,
volný, ochotný, laš. (Kt. Dod. I).

chutnika, jablko toho jména,
velmi chutné,

chutný, pkný: To je chutná
panenka Maria (obraz). To je chutné
dia (podl, laš.). Chutná svetlika

(svtnika) je to = milá, píjemná
(Dob.). Šohajku chutný, strím a
do putny (Suš. 662). Je tu plno

kameni, tož to je chutný seeni,
iron. =: píjemné, pkné (Mal. XXIII.

163). To je chutný dávání, dež lo-
vk nic nemá (Mal. XXIV. 343).

Dnes je venku chutno = pkn,
píjemno (laš.). Chutno se nám tam
sedío (podl). Jedí s chutnum chuum
= s velikou (laš.).

chva, chování, strava v, chóva:
Dostane 40 kr. a chvu (hor.).

Dkujeme tomu domu, mli sme
tam dobru chvu = hostinu svatební

(Suš. 447 1.

chvka, kus neširoké, podlouhlé
látky (kanafasu nebo trilichu barevn
pruhovaného) na chování dítte Kdo
chová, drží dít na levé ruce, chvku
ovine pes levé a pod pravé rameno

;

pravici má volnou.

chza, -e: Ja už na chzu nejsu

= nemohu choditi. Ty boty sú do
chze tžké.

chvadaf n. kvada, chadnouti

:

Ze starým lovkem je to tak : chvadá
pomáiy, chvadá, až dochvadá (slov.,

val, laš.).

chvadavý, kdo chvadne, chadne
(laš ).

chválabohu se zdrobuje: chvaía-

božku (Suš. 446).

chvaTba, chlubivost: ChvaFba neni

chvaía, laš. (Kt. Dod. I.).

chvaliúra, -y, m., vychluba.
chvalímaa, -e, vychlubaka.
chválit sa, chlubiti se: Pochválit

sa mi, že vyhrál v futryji. Žena se

kmotrovi pochválila, jak byla ob-

daena (Kda II. 186).

chvant = chvanák, trhan (laš.).

chvašivý, chtivý, bažný: Híadný
je chvašivý, jídía. Je chvašivá do
tanca ; chvašivo = dychtiv (val).

chvt, tásti: Zachvješ višinkú

(Suš. 383).

chvestat sa, tšiti se dychtiv:
Nechvestaj se, že ti nco dá. Chve-
staia se na hostinu Na maso každý
de može se nechvestat (Zl).

chvira. -fe: Ta réž mosí chvífu

schnut (dlouho). Máme chFeba na
chvífu (na dlouho). To je chvífa, než
on pijde dóm (trvá dlouho). Už je

to chvífa, co umeli (dávno). Už to

mám chvífa (nom. !). Co chvíFa budu
štyry (za chvilku). Co chvífa tu bude.

Dyby si dali chvífu (sich Zeit neh-

men). To je chvífu (poasím, na po-
así záleží). To je tam dnes chvífa

!

(špatný as). Naša súseda je na
každú chvílu (do kouta) dok. 69.

chvístaka, silný prjem.
chvístanica, -ce, ídké bláto na

cest.

chvístat, stíkati blátem a p. (ne

vodou !) : Už tam púšá, na cest
tak to chvíše (roztálým snhem) Zl,

chvístek, ruticilla tithys (laš.).

chvojí coll.

chvojinka: Každý kížek pokropí
se chvojinkou z nejlepších klasu zhoto-

venou a namoenou ve svcené vod.
Vyhl VI. XVII. 1981. (Pvodn
byla to vtvika chvojová, když
potom její místo zaujaly klásky,

jméno zstalo ; srovn. pérko =i kytka
kvtinová, vonika = každá kvtina
zahrádková, i která nevoní a p.)

chvojka, iuniperus sabina i cu-

pressus.
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chvojnatý, jehlinatý: les (Maš.).

chvost hor. 1. ocas (tohoto slova

se tam neužívá), 2. lelík, cop, 3.

chvost, luscinia rubecula (slez.).

chvostaka n. chvostafa, hruška
toho jména, ke stopce velmi súžená
jako s chvostem.

chyba : 1. Ona není v chyb, vy jste

v chyb = ona nechybila (fig. 113),

Abych vám nezeíháí, na chybu tam
budu dv míle = jist, t. j. kdy-
bych se vsadil »na chybu*, vyhraju.

(Zl ) Sverci hádali, že na chybu to

býí Jastabík = spíše on než kdo
jiný. Ten k má patnást pstí na
chybu, t. j. spíše víc než mí (Vlk

40), 2. Podstatné ch> ba kleslo v pí-
slovce s významem leda, než, neli

(zídka chyb) : V hospod neostalo

chyba trochu selských chíapík (Vlk

36). Kdež sú peníze? Chyba u vás.

Ddiny nevidt chyba až do ní vejde.

Staí netancúvali chyba na svabách
(Slav. L. XI. 276). Penz nenosíí,

chyba dyž šél nco píati (Slav.

L. XI. 435). »Dáš mi to?« »au
chyba poža* (val.). Což bych tady

u nás vdl nového.? Chyba jeden

mlýn tady máme, a v nm pebývá
ert (Kda I. 44). Kdež mrtvé tlo
jDatí chyba do zem (Kda II. 47).

Žádný vás nevysvobodí, chyba ten,

co zas tím klíem odmyka bude,

kterým já vás zamykám (Kda II. 181).

Tesai, zedníci, to sú emesníci;
nigde jich nenajde chyba v pálenici

(Bart. III. 798). Kdož pak by šéí

inší chyba najmiléjši (Suš. 94). Noc-
lehu vám nedám, chyba bych vám
dala v téj pustéj stodole (Suš. 793).

Komu bych jich (rukou) podala
ckybé Janko tob (Suš. 187). 3.

Z píslovce vyvinula se pedložka

:

Všece pešle cheba Obzene i^Mal.

XXIV. 138). Všeci tam byli chyba
sóseda (Kunštát) = krom.
chyba, házeti: Nchyboj kamy-

ami. Vychybuje hnj (Frýdecko).

A choji (chvojí) íamaía, pod koár
chybaía (Suš. 146),

ohýa, chybti, nedostávati se:

A co by tob mlo chýba? (Vlk

26.) Dti žgavraíy, že jím chýbá

toho lebo toho (Vlk 101). Chybaío
kobzoli (laš.).

chybt: Jedneho chyblo, baranka
lysého (Suš. 133).

chybit: Pohanka chybila, réž se

nezrodila. Suš. 536 (oby. pochybila
::= neurodila se). Ež vas chybi d-
dina = až minete ddinu, konec
ddiny (laš.).

chybný: Ona je též asem chybná
== chybuje (Jicko). Každá (nevsta)
jaksi chybná byla = mla jakousi

chybu (laš.). Chybný na oko, na
ruku, na nohu = nemá zdravé oko,

nevidí na n dobe atd. ; chybný nae = koktá.

chybovat, chybti, nedostávati se:

Chybuje mi eše p íoka (Zl ). Ked^

sme šli na hody, bylo nás jedenást,

ke sme šli z hod dom, chybovat
jeden z nás (Suš. 721). Jedna (ovca)

mu chybuje (Bart. II. 67).

chybující: Sme všeci chybující =
všeci máme své chyby.

chycený: Plíca má chycené =
nakažené (Zl.). Maso je chycené =.

nasmrádlé; pivo = nakyslé; zemáky
= namrzlé; chleb = od piesniviny

a pod,

chychnit se = chychotat se,

smáti se potuteln: Všeci sejí chlo-

stale (hlasit smáli) a névic se chy-

chnil ková (záp. Mor,).

chycho, -a, smíšek.

chychuFa, -fe, ženský smíšek.

chýlit se : Chýlí se ke dni bílému

(Suš. 151).

chyrkem, schýlen, sehnut: utka
chylkem = úprkem (laš.).

Chylý = nachýlený (laš.),

chynúf (= chybnú, srv. chyba),
hoditi: Chy po nim (Frýdecko).

chýr 1. povst : chýr pustit o nko m
= rozšíiti povst. Nebude u tec

Švager také toléj tch penz, jaké
chýry díajú (Vlk 65). 2. kik ..

Dlali takové chyry (laš.).

chýra, bravura: džeía chyru

(Lor.),

chyraó ée, pyšniti se (Lor,).

chýrený, znamenitý, proslulý:

Nni to chýrené = není po tom
mnoho (Dob.).



125

chýrný, vychválený, vyhlášený,

rozumný (val.).

chystání : Zabil Heman lani, aby
ml hostm chystání = co chystati

(Suš. 82).

chystat trávu, trhati na poli (han.).

chyt: Milý Jura chyt! ho, do zem
jím uhodil = chytil (Kda I. 116).

Chíap chyt! ho pod krk (Zl.).

chytána, dtská hra (ND. 173).

chytanda val. = chytána.

chytat sa : Už sa ho též tá er-
tová pýcha chytá : Toho sa nic ne-

chytne =1 toho nic nedojme (val.).

chytit se: Krku se ho chytila

(s dvma genitivy) Suš 189.

Chytky, fortele (Lor.).

chytravý, co hn chytne: nemoc
(nakažlivá), lovk (zlobivý), látka

(která hned chytne barvu), dit
(chápavé).

chytnut: Chytía s chuú na sýr

= dala se s chutí do nho. To (ta

látka) nechytne barvy. Oblúk vinný

se chytne =: ujme (dok. 146). Viz
chycený.

chytro, honem: Chytro po
(hor.) Je to na chytro urobené
(Df.).

chytrosf: Chopit sa chytrosti =
vymysliti si vytáku, výmluvu (Df.).

chytrova, mudrovati, vymýšleti

(Lor.).

chytrý: Ty si chytrý enom to

udíat = ty to neudláš (Zl.). Ty
si chytrý, aTe tak nco dobrého zes
(val.). Je to chytré = nedobré, ne-

pkné: jídlo, šat (Zl.).

I J.

i uvozuje vokativ nadávky udlené
tomu, kdo je pistižen pi zlém

skutku : I ty stoto jedna, já ti dám
pást na íúce! I vy darebáci, tož vy

tak?

ihrát sa, ihráí (Df.) = hráti si.

íchuchú! výskot.

indich, indigo, modil.
inu (ino, nu, no), ano (laš.).

Inym, jenom (Karlovice).

iver: Ked prvý ráz zataí, iver od-

skoila (Bart. in. 1) = ivero. Zvláštní

tvar! srovn. ib. isker, f. =^ iskra.

ivero. »Dyž rubeme devo (strom)

hrubé, tož ty tísky, co odletujú, sú

ivera. Z toho ivera odletujú tísky.*

Ivero je tedy výsek, zpsobený ve

strom, aby podatý strom padl na
urenou stranu, i tísky vyseknuté
z ivera (Vych.). Ivero, ivorek, coll

ivorie, tíska (val., hor.). Srovn.

pol. wiór.

ja 1. Slovcem tímto poínává se

odpov: »Kde's to kúpíí?« >Ja
v HoFešov.* >No, jak to bylo?*

»Ja šak vy to také víte* (srovn. a).

2. uvozuje se mírný zákaz: Ja di!

ja nech toho! ja co bys tam chodil

(= necho tam). 3. v písních bývá

na poátku verše jako pedrážka
bez zvláštního významu : Ja dolina,

dolina (Suš. 242). Ja moja dveko,
nestaraj se! (Suš. 265.)

jabánka, jabková polévka (val.).

jabenica, kaše z rozvaených
jablek (val.).

jabko; jabuko, jabúko (hor.).

Kde i bramborm jabka íkají, tam
rozeznávají: stromsky jabka (hor),

jablóška jabluovy (Br.), jabka

šepovy (záp. Mor.)

jabteník, agrimonia eupatoria

(slez.).

jablisko, pole bramborové (Ji-

mramo^^).

jablo mase. (Skreje u Doubrav-
níka).

jabtýško = jablíko.

jaet: Zpíval, až v horách jaelo
(se rozléhalo) Kda I. 158. Nja!
= nevešti, nepla (Dob.).

jame, jemene zrno (na oku)

Vyhl. VI. XIX. 150.

jamenky, pl. m., kroupy z je-
mene (»krupy su z pohanky*) laš.

jamyk, jemínek, jemene zrno

na oku (laš.).

k
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jadat se, jediti se, vztekati se

(záp. Mor.).

jádernica, hruška toho jména.

jadt i dadet, paliv svrbti: Už
mne tá bolaka jadí kotem a kotem
(Vych.). Bolaka ho zaata jadi
(Slav. L. XII. 188). Jadí ma v zub
(Jicko).

jadivý, svdivý, palivý: Doptatít

ty najjadivjší díuhy (val.).

jadlisko, držadlo lžíce (Dob), to-

poro na železné vidly (Df.).

jadovaf, otravovati: Dostaía som
šohaja, hada jadového, ten ma budze
jadovac do skonánja mého (er. 40).

jadrnt sa, dlati se, stavti se:

Ja di, nejadr sa ! (Brodsko.)

jadrný, co má jádro, životní sílu,

pkný vzhled a p.: ovoce (pkné,
vzhledné), vl (»má jádro «, dobrý
na maso), kot (to bité ko£a je moc
jadrnjší ež to erné = ilejší),

máslo (»jak íkry<), obilí (pkn
vzrostlé), chtap (zdravý a silný), ja-

zyk, huba (»dobrá vyídilka*), e
(zetelná, jasná).

jagar, vay^vj&c\ jagara^ myslivna

(Podl.).

jagata, akát, laš. (Kt. Dod. I).

Jagoš, píjmení.

jahaka, vlna s jehat (Slav.

L. XI. 93).

jahoda, kráva toho jména, »sama
ervená, co nemá nikde nic bílého*

(val).

jahodí, jahodové trsy.

jahodatka, hruška toho jména,

»má chu jahodovou.*

jahabina, sorbus aucuparia (bot.).

jahuTka, jehnika (val.).

jachat, jíti, bžeti : On na to nic

nedbat, pro Verunku jachat. Dyž
pes msto jachali, pkn bubnovali

(Bart. III. 19). Hde jacháš? (Maš.)

Jáchymova masf,diaculum(Teš).
jak, jako. Oba tyto tvary jsou sice

pvodn významu stejného, avšak

lid je rozlišil, užívaje v uritých spoje-

ních bu toho neb onoho tvaru.

málo kdy obou vedle sebe. Proež
i my tu pojednáme o každém tvaru

zvlášt,

I. jak 1. vyjaduje zpsob a míru:
Te debe mnéFe, jak nemajó, s terna

be neobstáta cetá ddina. Debe beFe

penize, jak nésó, tož be to s nama
iná státo. Debech dtat u druhyho,
jak je fel nádeník vzácné, taky be
mn to dovézt (Mal. XXIII. 43).

Abys mi naítat (penz), jak -je v ryb
kostí, ty mi nezaplatíš mojí pocti-

vosti := co, kolik (Bart. II. 378).

Koštuje to 20 zl. jak jeden grejcar

=: ani o grejcar mén. 2. Po kom-
parativé = než: Ty's dostát vtší

kus jak já. Naši staíek sú starší

jak vaši. Néni horší jak dyž je zle.

3. jak kdo,jak kerý^ jak kde, jak kdy
v odpovédech na otázky dílem pi-
svédcuje^ dílem, opak tvrdí: Ptatíja

vám všeci.? >Jak kdo; nekerý zaptatí

hned', iný ostane díužen.* Sú ty

jabka dobré? »Jak keré; nekeré eše
néjsú zaležené.* Je u vás hodn
ovoca.? »Jak kde; v nekerých ddi-
nách je ho dos, u nás enom jak

by pohodit.* 4, í opakovaným sub-

stantivem urujícím as znameuá tolik

co každý: de jak de = každý den,

veer jak veer := každý veer atd.

:

Vil je de jak de peklo (dok. 162).

V nekerých domech rok jak rok

dobytek vykape (dok. 125). —
Spojení: jak je de (rok atd?) dlúhý

znamená tolik co celý den, rok atd. : *)

Jak je de dtúhý, dyby slámku
kížem petožít (Zl.). Dcera chodí

jak je rok dlouhej na tovarych

(dok. 107). 5. jak-tak s opakovaným
týmž tvarem slovesným vyjaduje se-

silnený dj'. **) Mynáský vzal tatar

a vodního muže jak mele, tak mele
= bije hlava nehlava, co nejvíc mže
(Kda II. 259). Tesa vytezaci na
stechu jak kuí, tak kuí = dýmí
jak z komína (Slav. L. X. 469).

Jak ho tam epcuje, tak ho tam
epcuje (Slov. obr. I. 15). Vyletí

do sín a popada kosu jak ú mtátí,

*\ V tomto spojení spojka ya-é má pízvuk.
**) V tomto spojení ob spojky mají pízvuk.
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tak ú míátí. 6. V pedvitích pod-

mínených vét neskutených jak s po-

sitivem zastupuje ^sebe* s kompara
tivem, jehož v náeích není; pi
slovese zastupuje tsebe více^- ; *) Debe
beí jak chetré, peci ho ošidi. Debe
jaké (= jak veliký) ten statek beí,

tož mosí prasknó, tak utráceja (Mal.

XXIII. 229). Dyby jak voláí, žádného
se nedovolá. Dyby jak prosil, ne-

dostane nic. (Vedle toho také: a
volá jak volá atd.) V jiných vtách
jak s positivem má význam elativu

:

Ale to už ju (epiku) mlo dit
jak dlúho na svátek = velmi dlouho
(dok. 13). 1. jakby píslovené: Vidl
sem tam jakbe chlapa kFee, a nic

tam nebeío. Mn se zdálo, že tam
jakbe neinoseí be = snad. Má
jakbe padóci nemoc. Meslim só ti

chlapci skoro sténi, jenem Janek je

jakbe vci = snad o nco (Mal.

XXIV. 347). 8. jak dyž písloven:
Ten chlib je tžké a jak dež vizne

v zubech. Ti se tam už nastojijó;

fef se mn zdá, že se jak dež roz-

cházijó. Teto bot budó jak dež

vci, ale moc si to neudlá = jakbe,

snad o nco (Mal. XXIV. 347). Bylo
to jak dy na schvaF (laš.). 9. Spojení

jak živ považuje se za jedno slovo

a asto se ho tížívá jako píslovce
bez náležité shody: To zme eše jak

žev nevidle. On od jakživa nic ne-

dlal. To je jak ževo, že s tebó

pudem = to se rozumí (Mal, XIII.

223). 10. Ve spojení se záporným
slovesem, jmenovité se záporným, slo-

vesem býti spojka jak {jako) napo-

máhá strunosti výrazu: Nejedl sem
jak vera. Nevidl sem ho jak loni.

Nebyla sem s milým jak v nedfu
veer (Suš. 288). Néni, Bože, jako
ženská mladá, dyž ona sa rozveselí

z rána := nic píjemnjšího (Slav.

CL. XI. 276). Néni, néni jako dobe
dlat, nebude se pán Bh na nás

hnvat = nic lepšího (Suš. 611).

Néni jak vám = nikomu tak dobe.
Néni jak v lét, po téj zim néni

nic = nikdy tak dobe. Néni, Bože,

jak o svatej Ann, dyž si sedlák
žiteka nažne (Bart. I. 78). Dnes ani

nebyl jak jarmak = byl slabý jar-

mark. Dnes ani néni jak nedfa =
nesvtí se náležit a p. (Zl.). Ne-
mla ju (dceru jako chovat, musela
ju do služby dat = nemla » pro-

stedk < (I) (Bart. III. 34). 11. jak
a kerak spojuje se za vtším d-
razem: Nevím, dátka, jak vás,

kerak vás tým masem poídi? (po-

dliti z mála). Nemám jak a kerak
(z eho živ býti). Néni jak a kerak
(není penz). Dyby bylo jak a kerak,

Tedaco by sa iná dlalo. Jak a kerak
vyživíš vil sebe a pt krk z holých
ruk (dok. 90). Nemli zme jak kerak
= nemli jsme penz. Pane, bélo
nám jak kerak =: všelijak, nevaln
(fiig. 17). Letos je ovoca jak kerak
= hojn (val.). Svinstva všady jak
kerak — plno (dok. 93). 12. Spojka
jak uvozuje vety a) asové (jak, jak
vrn, jak rue = jak mile): Jak
zme tam pišli, hned' zme vidli, co
je. Budeš m, céro, živiti, jak ne-

budu moc robiti? (Suš. 118.) Komu
košulenku šiješ.? To tob, syneku,
jak pomašíruješ (Suš. 583; var. až).

Jak vrn sníh sféz, vypravili sa

(Slav. L. X. 38). Jak rue odjeli,

ztratila pam (Vych.). Jak to rúej
zesee . . . (LN. II. 64). b) podmí-
nené: Jak máte, dajte. Jak mi do
posledního nezaplatíš, vrátíš mi krávu.

Jak sa ti nefúbím, hfedaj si iného

(Suš. 88). A jak ti nezdrží konopný
provázek, daj sob udlat cigánom
etázek (Suš. 335). Jak by tak bylo,

pjdu se hospodáe zpyta (Vyhl.

VI. XVIII. 120). c) pipouštéci''''):

Tom já také rozumím, jak sem ne-

študyrováí. Jak su groša potebný,
toho bych si nevzáf na svdomí (Zl.).

Jak mne nohy bolíja, trúfám si tam
peca dojí. Jak su po nemoci, tolik

peca eše unesu (val.). Jak nemohl,

peci tam šil. Jak je on hetré,

peci ho ošedií (Mal. XXIII. 43).

*) V tomto spojení spojka y^Z/é má pízvuk.
**) Ve vtách pipouštcích spojka jak má pízvuk.
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Jak to bélo naše plemeno, nebeli

hodni ti engliti (kon) poda im
voda (fig. 71). d) píinné: BeFe be
nás rozmakaFe, jak se na nás tíaife.

Za ó to tak hueto, jak beia na-

strojená. Sná bech ho bet zabit,

jak sem bet zté (Mal. XXIII. 42).

Srov. tak a co tak.

1 1, j a ko ] . urluje podrobnji f= totiž)

neb opravuje výrok: Byto to v lét,

jako o Jan. Šak on, jako Mígafa,

bude z toho osožný (Vlk 65). Ža-

baili na Kau, jako na starú Ma-
drku (Slav. L. X. 302). Potom ten

vdovec, jako její muž, dycky út
cosi šramoti (ib. 370). Chét sem
mu to prodat, jako ne prodat, chét
sem mu to pronajat. Byta sem tam
s Franckem, jako s Jozefem=: vlastn
ne s Franckem, nýbrž s Jozefem
(Srovn. šok 3). 2. = tuším, snad:

To sem jako já mt udtat, a ne ty.

3. := prý: Vzat oba k sob, aby
jím jako byto veseío. AFe ona, že

pjde pro tatíka, že jí mosíja jako

šaty dat (Zl.). Oni jako že sa chtli

(Jicko). Potom byla pehlídka, a tož

abych jel jako dom (Vyhl. I. 106).

asn ráno dívka zvala (na pístku),

kde béla jaká cera lebo dívka, abe
jako pešla = pravíc, zvouc (ib. 110).

Špaek uctiv poprosel (kmotr),
jako že jich ve staveiió pebelo
(ib. 115). Stará si povidala, že jako

sám do éma netrefím (fig. 75).

4. jako s opakovaným týmž substan-

tivem znamená stejnost všech jedinc
toho druhu*): Pes jako pes= každý

pes stejný. Darebák jako darebák.

Klobouk jako klobouk (ein Hut wie

der andere). Nž jako nž (Kda I.

39). Užívání není jako užívání ; za

to já nejsem, když špatn užívala

(fig. 109).

Jiného významu je toto spojeni,

když opakované slovo se spojkou jako
(jak) znamená touš osobu nebo vc:

Jozef jak Jozef, ten už je tovaryšem
horší je s Franckem, ten eše ani

skoty nevychodít. Letos jak Fetos,

horší byto loni = letos je ješt
dobe. Pit jako pit, enom kde pe-

níze brat = ono by se pilo, jenom
kdyby bylo penz. Vypoža jak
vypoža, ale horší optáca (Slav.

L. XII. 44.

5. jako {jak) uvozuje skrácenou vtu
píinnou: A) Oškera být vera zas

až do p noci v hospod. B) Jako
lump =: vždy je to lump, což ji-

ného lze od lumpa oekávati
A) ísi ogaré nám byli na stešách.
B) Inu, jako chtapci. Natož já, jak

hlúpá, sem na to svolila = dyž sem
byla hlúpá (dok. 202).**) Srovn. dyž.

jakoka slýchati všude na Morav
za spisovné takoka.

Jakoubek, angrešt, coU. : Šli sme
na Jakoubek, trhali sme Jakoubek
(Tešj.

jakový = jaký (hor., val.): Ja-

kový hospodá, taková gazdina (Suš.

533).

jak se patí: Rozešli sa jak sa

patí = v poádku. Jaksepatí =
poádný se sklouje: Mám jakse-

patího pacholka (Zl.). Ten náš

krejí neušíje nic jaksepatího (Zl.).

jaksi : Jaksi se mi to nedaí (ani

nevím pro). Ach což je on neveselé

jaksi (Suš. 397).

jakubinka (jakbka, jakubunka
laš.) hruška, jablko i brambor zrající

o sv. Jakube.

jaký : Jaké je to ochlazení, dyž
tu néni potšení (Suš. 151) = co

je po takovém ochlazení. Do hospody
Fudé pjdu, dyby jaká bída byta :=

sebe vtší (Slav. L. XII. 84). Jaké
naše bránní, dyž zme porubaní =
jak jsme se mohli brániti (Bart. I.

23). — Vyjadujejako spojka jak pí-
inu: Já nezdržím, jaká je tu zema.

Zrovna hoet, jako mnt horkos

*) V tomto spojení spojka y^/í? má pízvuk.
**) V tomto spojení s'()o']\í?í jako, Jak má pízvuk: Vojáci bele náturni (vášniví)

jak Maai (íig. 74), t. j. vojáci ti byli Maai, a od Maar nelze nieho oekávati
než »náturnost<. Je-li však spojka jak bez pízvuku, má význam prost srovnávací,

a vta znamená, že vojáci ti nebyli Maai, ale poínali si vášnivé, jak je zvykem
a povahou Maar.
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(Mal. XXIII. 43). Zas musel ten

chléb jíst, jaký hlad arodjnice
na dopustila (Kda I. 86j. Valašsky
též: takový hlad, co takový hlad.

jaký taký: Jaký taký výdleek
peca pi tom bude (=: i když ne
veliký, pec aspo njaký). Já eše
bych být jaký taký, afe ruka nechce
síúžit (ješt dosti zdráv). Výmluva
jaká taká (fig. 111).

jakýsi: 1. Nebu jakýsi a po-
slechni peca! (:= nebu svéhlavý,

neústupný a p.). Di ty jakýsi! Su
jakýsi nemocný (i= nevím ani sám,
co mi jest) Zl. Znal též Vtáku a

pravil o ní hned, že je jakási (Slov.

obr. II. 90), Bylo by to jakési, dy-
bychme ím to neudlali (== nepkné,
neslušné) Zl. Ty darebáku jakýsi!

Ty sloto jakási! (Zl.) Ja pokaj
šelmo jakási (Suš. 243). A ona mi
povídaía, že je smutná jakási (Bart.

III. 248). 2. Spojuje se asto se

spojkou jak: Ten lovk je jakýsi

jak híúpý. Ona je jakási jak potrhlá

(Zl)-

jakýž: Jakýž tu pán! erti vzali,

jakáž tu paní! praví se o tom, kdo
si hraje na pána (Vah.).

jalovcová polévka: Dyž néni

masného, tož sa uvaí »jalovcová*
= jalová (slov.).

jaiovák, mladý býk pro jalovice

a mladé kravky (han.).

jatovinka, bobule jalovcová.

jatovize, -zn, f. = jalovina (val.).

jatvka =: jalovice.

jatový: Tob, sestro, štyry krávy
dojné a štyry jalové = které ne-

dojí (Suš. 154). Rohlík jalový = ne-

mastný, makový (Slav. L. XI. 433).

Jalový potok, »co netee na mlýn;
na mlýn tee struha* (Br.).

jaTubák, hrnec z erné hlíny,

z Jalubí u Velehradu.
jamet, -a, m. (jameía, jameío, ja-

melí) ^ jmelí.

jamka, dolinek, slabina (Brumov),
jámo tamo, sem tam: Jako tyn

ku chodži cosi jámo tamo! (Lor.)

jamovitý: Kee zemáky sú pkné
hladké, sú Tepší než ty jamovité
(Slav. L. X. 141).

BanoS : Dialektický slovnik moravský.

Jan je jméno kestní, Ján je svatý.

Na sv. Jána — zavolaj Jana. Po-
nvadž Jan znamenává hloupého
Honzu, vabuchtu a p., íci sv. Jan
pokládal by Hd za hrubou blasfemii.—
Má Jana, Jan mu sedí na zádech
= lenoch (Olom.).

jána, kus záhona, který ženci za-

stoupí, žnouce napí záhonem od
brázdy k brázd (záp. Mor.) = po-
sta : Až tu jámu dožneme, k veei
se pohrneme (Suš. 557). Len se

trhá na jány; jána tu znamená, kolik

jedna ženská najednou zastoupne.

janar Zl. (Fanar laš., bagan sev.

Mor.), ženská botka šnrovaná.
jaet (aet, maet) o hlase

koiím: koka janí.

Jandasky, pl. f., tra (Blažovice).

jáneek, obrázek sv. Jana Nep.
na »hagmastce« na krk (záp. Mor.).

Janek 1. žertovný název zajíce:

»Janek, janek!* volávají pasáci za

vyplašeným v poli zajícem. Nekerého
tlustého janka zedli aj doma (Vlk

14), 2. (janiek) rosnika: Zelené ja-

nek pevolává dyš (fig. 14). 3. houba
boletus rufus, 4. skrojek chleba (val.),

5. kus trávy, podložený pod nši
trávy, aby bím netlailo.

Janíek 1. rosnika, 2. svatojanská

muška.
Janiga, píjmení (val.).

Janizot, pezdívka Janovi = Ja-

nisko (Lor.).

jánka 1. jablko toho jména, ranné,

sladké, brambor ranný, 2. vínek ze

sklenných perel, jejž nosí na hlav
královna > (v. králky) slov.

jar, i, f. (v, iver), jaro, vesno: na
jar, do jari (hor.). Ke prší na
Hatu, skovávaj výhryzky za latu

;

febo bud npodárná jar (Dob.),

jarabáek, ptáek jaabatý: Co
ten ptáek jarabáek nad námi lítá

(Suš. 216).

jaabaa, -né, slepice jaabá jako

kuroptev (val.).

jaabastý = jaabatý (val, hor.).

jaabatit se: Trnky (švestky) se

už jaabatíja = nalévají pupence
jarní mízou (Zl.). Zde onde sa jara-
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batít oves = pestil se vtrem (Slav.

L. X. 267).

jaabaiý, pravideln strakatý ve
dvou barvách (Slav. L. X. 30).

Jaabatá hlava, upinatá, rozcuchaná
(Vah.).

jaabina, bobule jeábu.
jaabý, kropenatý: kuroptev, sle-

pice, pták: Já se udlám ptákem
jaabým (Suš. 484).

jaraný chléb, z járky, jarní rži

(lap.).
_

jarisko, pole, s nhož byla skli-

zena Jarka (laš.).

járek 1. potek tekoucí ze stu-

dánky nebo z roztálého snhu nebo
po dešti, také rýha v zemi potkem
tím vyhledaná (vých. Mor.) : Na
sv. Marka napijem se z járka (Mor.

lid 79). V járkoch eše ryaía sn-
hová voda (Slav. L. X. 34): Mat
som já gafanku z druhéj strany járku,

tak som k ní chodívaí, prešlapaí som
íavku = potok (Bart. 11. 205). Když
šel pes lávku, padnul do járku

(Bart. III. 65). Od dlka k dlku
udláme járeek, aby se mohl habá
(mí) pkn kotúlat = rýha (dok.

39). Na desce pod oknem bele járke,

keréma voda štkala do plechovéch
žbáneku pod desko = vyezané
v desce žlábky (Dial. II. 57, han.).

2. dl dosti velký a hluboký, na-

plnný a protékaný vodou, aby ho-

spodyn mohla v nm práti (Btcha).

Járek, Járky, tra (Vizovice, Ha-
lenkovice).

jargaf, tásti stromem (laš.).

jaica, -ce, jaré žito (Ž. obr. 20).

jaína, ja -i, f., L obilí, co se

s jara seje, 3. chlapci od 18— 19 rok,
to je jaina (dok. 68).

Jaiša, coll. pl. f., tra (Dešov).

Jarka 1. jarní réž (vých. Mor.),

2. ovce, která se s jara ulíhla; ne-

okotí-li se téhož roku, slov jahnikú,
jahalkú (val.).

járka, korýtko, po nmž ze stu-

dánky voda odtéká (Br.) v. járek.

jarmané, vítané z jarmaku: Dyž
odnekel pišéí, pines dom víta-

ného a z jarmaku jím dáí jarma-
ného (Slav. L. XII. 132).

jarmak = jarmark.

jamo, obyejn pl. jama; do
jaem se zapíhají voli (v. pluh II.).

Jamo též pezdívka staré kráv a

veliké, nemotorné ženské (Vah).
jarní bída, bellis perennis.

Jaroš, -a, vl toho jména, pod-
pálený (slov.).

jarošek, bájený had domácí,
hospodáík, skítek (Vyhl. VI. XIX.
898).

jarši 1. drchati peí uleželé v pe-

inách, 2. drážditi, popouzeti (val.).

jarši sa, zlobiti se (val.).

Jarušky, tra (Tebísko).
jasaf, dráti šaty: Už si ty gat

pravda rozjásat? (val.)

jasaf sa, svítiti se: Cosi sa tam
jásá (hor.).

jásat, hubou mleti (slov.).

jasel', -sle, f., žeb v maštali, za

njž se dává dobytku píce: Dáí
kom za jasel. Oby. pl. jasTe

i jasla -í, f. Od vodnatelnosti je

dobe za jasfe víoži = bago za

skrá (Vyhl. VI. XIX. 246).

jase, -a = jasan (val., laš.).

jaskat, výskati: Zajaskáí sem si

psniku (slov.).

jaskot, vadnice (val.).

jaskotat 1. výskati: Co jaskoceš?

2. mlet hubou: Nejaskoc! 3. vaditi

se (slov., val).

jaskuTa, -le, drkotnice (laš.). Srovn.

pol. jaskólka (vlaštovice).

jasnavo, jasno zde onde z mrak
prokmitající (laš.).

jasnina: Už idú z hory jasniny

= jasní se od hor (Dob.).

jásno (ob. pl. jásna), dáse.
jastabica, jestáb (val.).

jastif, byste hledti (val.). Srovn.

jastáb.

jašerica, ještrka (Dob.).

jašírka, ještrka (slov.).

jašúr, mlok (laš.).

jašif sa, plašiti se; zjašený (val.).

jaškuTa, hruška toho jména.

jater, -tla = datel (val.).

jatela, kráva toho jména (Maš.).

jatelinisko, pole, s nhož sklizena

byla jetelina.

jaterník, hepatica triloba (bot.).
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jat bez zvratného se dosti asté
v písních, na p. : Jala mu zpívati

(Suš. 35). Jali rúba, jali seka (Suš.

42). Jata Maruška zpívati (Suš. 105).

jatka, masný krám. Na Morav
a na Opavsku znali jen jatky ez-
nické, t. j. tržnici, kde ezníci pod
spolenou stechou prodávali maso
(Prásek ve Vést. Akad. XII. 88).

játra, -y: Jed sem játru (Jicko).

Žuí je v játe (laš.).

játrovatt, o zvláštní chorob
plicní : Játrovatijó mo plóca (fig. 23).

javora, kráva toho jména, barvy

kmene javorového (Dob.).

javoina 1. javorový háj, 2. jména
nkolika vrch na východní Morav,
3. místo v lesích ovcím na pastvu

vykázané (Kda II. 314).

javorka, míza tekoucí z javora

s jara navrtaného, kterou lidé pijí

jaico bezovku (Peck). Chlapci vrtali

do javor na javorku (Slav. CL.

X. 31).

jazek, ryba jelec (Podl.).

jazýky, carex acuta (bot.),

jazyká, -a, všetený, drzý mluvka
(záp. Mor.).

jemenisko, pole, s nhož sklizen

jemen.
jemenka, hruška toho jména;

zraje v tu dobu, kdy jemen.
jemennézrno: Zpozorovav pa-

stý, že má prase jemenné zrno na
rypáku, vyezal je (Mor. lid 247).

jed (hor. jéd, laš. je, -i f.), zlost:

Mnl jeda, má na nho jeda (záp.

Mor.). Vru by sa íovek nad takým
porjádkom pominut od jedu (Dob.).

jedinák 1. jediný syn, 2. vl ne-

párný (slov.).

jedenástky, dlouhé, hubené nohy.

jedit, zlobiti: o ty umrlec, ty

budzeš ma len jézdic? Jedí ma to.

Taký som najedený (Dob.).

jedlí, coU. jedloví.

jedlicí, houští jedlové.

jedliník, jedlový les (val.).

jedlína, jedlový háj (val.).

jedlý 1. lovk, který mnoho sní,

2. jídlo, chutné, kterého se mnoho
sní (Jevíko).

jeden : Ten jemen je jeden je-

diné pchá = samý. Mnt ruku jeden

pleské (Mal. XXIII. 228).

jeden — druhý pojí se každé

o sob s plur. slovesa v imperative:

Jeden ju (krávu) vete, druhý po-

haiajte (Zl.).

jediný: Vektádat to Jankovi, a

ten zostat jak jediná stna. De be

si už moht kópi njaké te šate,

chodi jak jedmé trhan. Tuze slabo

šta a nemohla ani promtuvi, jak je-

diné duch (Mal. XXIII. 228).

jednak 1. pece, tak jak tak, bez

toho (val). Dveí zadta nelza, tož

on jednak utee (Slav. L XI. 229).

To bych muset všecky krávy proda,

a potom bych být jednak žebrákem
(val.). Ja préj, daj ten kontrabáš

prasati, šak jednak prasa zíme (Slav.

L. X. 303). 2. ustavin, poád
(laš.) : Bude jednako dožíra = poád
obtžuje. Sama se tam jednak trapi.

Jednak tu sfai (íhá). Jednak hu-

buje.

jednaký, stejný: Vymaloval také

dva chlapce jednaké (Suš. 519). Všeci

sú jednací, jeden jak druhý.

jednat sa, smlouvati se pi koupi

a p. : Já som sa s ním dojednaía

(Dob.). Já vám haTeny nedám, radšej

sa s vámi sjednám. Tak sa dtúho

jednali, až Janoška zabili (Suš. 121).

Jednat si, koupiti: Najedná! si šat
(Zl.).

jednobytn, stále, poád: Jedno-

bytn sedí. Pil by jednobytn (záp.

Mor.).

jedno druhé, a tak dále: Ta be

z nás vehnala národ, Slovane, véstavo

a jedno drohy (fig. 68). Vel só

jenom samé vélete, parád, klebete

a jedno drohy (Vyhl. I. 114).

jednoruka = jednoruký.

jednokoka v. opálka.

jednostejn, stále: Byl jedno-

stejn navalenej (Šeb. L. XÍI. 365).

jednotky, pl. f., dtský oblek =
živtek i gaky v jednom, v zadu

rozporek (dok. 185).

jednou stupuje: Nemáme jedno

do hub co da. Nemáme to žeto

jedno kde vesepa. Néni tu jedno

hde sednó (Mal. XXIII. 229).

9*
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jednúc, jednúckj/ =: jednou (staro-

pol. jedn^c, Poradnik I. 108). Gdysi

také jednúcky šíy préj ty krúpy
(Slov. obr. II. 47). Eše jednu, jednu

jednuikú podívám sa na svú galá-

neku (Bart. III. 643).

jedový = jedovatý: Najdeš hada
jedového (Suš. 168).

Jedvkai Jedvky, tra (Blansko).

jedyn = jenom (Frýdecko).

jehlica erná, genista germanica;

j. žlutá, genista tinctoria (bot.).

2. Krávy dostávají nkdy jehlicu

(nemoc), která je bu žlutá nebo
erná; taková kráva je zjehliená.

Žlutá jehlica jest jenom pod kozí;

»když chytne krávu po hbet, po-

pod kožú jí praší a potom jí na-

skakujú hre.« erná jehlica vejde

do stev. erná jehlica, je táž nemoc,
které se jinde íká » erná nemoc*

;

žlutou jehlicu jinde nazývají žlu-

tavkou, nebo se praví, 'že se kráva

zežabila (val.) (Mor. lid 261). 3. je-

hlice u jaem v. pluh III. 4. píná
kulatá la, k níž se bevna bezovými
pruty (na plti) pivazují (Vek).

jehlií, ononis spinosa (bot.).

jechaf, jeti (laš.).

jechtna, klevetnice (Jevíko).

jé] (jéjda, jéjdana, jéjdanenkova)

1. výkik bolesti: O jéjda, to je

boles (dok. 54). Ach jejda pejejda,

už musím do svta (Suš. 571). 2. vý-

kik podivu: »Chodzja k nj Tudzja.?*

>Jéj, chodzja veru« (hor.). No jéjda-

nenkova ! (dok. 92.)

jejin, -a, -o (jejiného, jejinéj atd.)

=i: její: To je jejin bratr, jejina sestra,

jejino dia (val.).

jeTe, -a, brouk rohá (v. t.).

jeFena, kráva toho jména, rychlá,

bystrá jako jelen (val).

jelení skok, lycopodium clavatum

(bot), j. uši, houba clavaria.

jelita, pl. n., tra (Dubany).

jelítnica, ovarová polévka (Vyhl.

VI. XIX. 41).

jeTŠa = olše (hor.).

jem, -u, ostrost, bystrost. Jem má
ezací nástroj dobe nabroušený,

lovk bystrý, duchapítomný: Ten

nuž nemá jemu (Zl.). Ten lovk
nemá jemu = je jak bez duše (val.).

jemeto = jameí, jmelí: Enom je-

meío sa eše zelená na duboch
(Slav. L. XIII. 371).

jemelovaf, bíti (val.).

jemný nž, dobe nabroušený;
jemná zima, pronikavá (Zl.).

jene = jenom (laš.): ijaž byla

vina? Jene mamulina (Suš. 381).

jenom: Syn Boží se ptá: »Co za

to?« Švec odpovídá:
>
Jenom nic.«

Syn Boží praví : » Jenom pece nco !«

(Kda II. 48.)

jenym = jenom (Lor).

jenž, zájmena toho v ei lidové

není (v. co).

jese, podzim (hor.): na jese»
v jeseni, do jesen: Doíapáš sa nrla-

déj ženy pod jese (Suš. 679).

jest, jísti: Budu vait jest = subst.

obd. Vzáí si jest (= jídlo) na pole

(ZL).

jestli: jesli, esli, lesi (han.), jesi

(laš.), lešti (val.), esle, ešle (hor.)»

hešli (Br.), esli, jesl, esl, hesl, hešl

(Tebísko), esi (Tel): Prosel bech
vás, esle bste nám puele mnchu
(Mal. XXIII. 40). Jestli píslovení
= snad : Toka sem dostaí do zadu
esle hósera, a tak mn v nich boli.

Co ste za to dale? »Já nevim, kolekse

grécaru esle patnást* (Mal. XXIV.
347).

ještrka slov: išerka (slov., val.),

hišerka (záp. Mor.), šurka (Podl.).

jetel slov: jatelina (slov., val.),

jetelina n. jetel (han., hor.), dtelina

(na Lipnicku, Hranicku, Jicku), huni-

ina n. kunina (na Místeku), šu-
dlovina, šudíek, šudlina (jinde na

Laších).

jet. Na Bezové a na Hrozenkove
(hor.) nemají slovesa jeti

,
praví se

tam : šiei s vozom n. na voze, vjézoí

sa na voze. — Druhým nožem k srdci

jela (Suš. 83). Poád' po mne jede

(jezdí) = vadí se se mnou (Vych.).

Jak je tam dnes je (subst.) = jaká

je tam cesta (Vah.).

jetá robota, která se konala po-

vozem (op. pší).
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jezdivova, -vuju, iter. slov. je-

zditi (laš.).

jezervka, hruška toho jména.

jezívo, jídlo, potrava: Máte-li jaké

jezivo s sebú? (vých. Mor.j Nepíía
svadebníkom kúsek toho jeziva (Slav.

L. XI. 321).

Jezof = Jozef (val.).

Jezovísky, tra (Kobylí).

jež = ježek, zlobivec.

ježura, -re == bhula, chíapna
<han.)

ježík, zdrobn. jež: Zabijali sme
bravka, byt to enom taky ježik (laš.).

ježišmajrovat, kieti na Ježíš

Maria : Ženy zaaly kiet a ježiš-

majrovat (dok. 252).

ježit se, zlobiti se. Je naježený.

ježat = jezditi (slov.).

ježkovat v. lepaaválek.

Ježovice, pl. f., tra (Blansko).

ježovina, 1. ježí kže, 2. strupy

na nose ovím.
ježovské, jablko toho jména.

Ježovsko, tra (Zl.).

Ježunky, tra (Lor).

ji, píklonná ástice tázací = li;

po souhláskách J se odsouvá =^ i, y
(po tvrdých): Má-ji to? DaTeko-ji?

Máte-ji? Víš-i o tom? Už-i? Býí-y

tam už? Optaj sa ho, jed-y by?
Víž-iž? (víš-li) val. e lidová nevy-

pouštívá tak asto této tázací ás-
tice jako nynjší e spisovná. Od-
povídá se obyejn slovesem.

jicl, pezdívka dtem = knot

(Zábežsko).
icník, jedlík (val., slov.): Mach

býl hrubý ícník (Vlk 16).

ídlivý: A to sa zbíhá taková tá

voda ídlivá z toho snhu ; to sa pe-
žere všady (val.).

Idovaf, it. slov. jísti: Uni teho

niduju (laš.).

idre, -ete, pl. idrata, jádro (Te-
bísko).

ídž vedle dži imper. slov. idu

(Lor.).

ihta = jehla (hor.).

ikavec. Je tlustý jak ikavec. Na-
tahuje sa jak ikavec (Vek.).

Ikro, lýtko: Vody byto po ikra

(laš.).

jilem, -Imu = jilm (záp. Mor.).

il'mek, -mku, cornus campestris

(slov., val.).

itovatý, erný a bílý: babulka ilo-

vatá (Suš. 538) = sedlatá (Spevy

II. . 729 vykládají húska ilovatá =
popelatá).

im = jilm (Val. Mez.).

Iná, inaí, více, vtší: Já se

mosim nadía jak te a nestžuju
si. Ten je mu iná vzácné jak me
feci. Ja mám inai híad jak te a

ekám (Mal. XXIII. 229).

jinadem, jinudy (Tišnovsko).

hinadema, jinudy (Br.).

inakšf, jiný, jinaí: Enom dyby
ti ženiši byli inakší (Slov. obr. II. 167).

Iava, jinovatka (laš.).

indová, jindy, kdysi: Indova to

bývalo (dok. 7).

hinedvá, jindy (Tišnovsko).

jíní, jinovatka (Zl.).

inovaf, jinovatka: Okolo Buchlova
veliká inova (Suš. 462).

inovatt, jinovatkou se pokrývati:

Stromy už inovatíja (Zl.).

iovec, vca, Snžník, t. j. hora

vysoká, jež bývá asto osnžena
(Dob.).

iný: Zapla a budeš jak iný pán.

Má košuFu jak iný drata (Zl.). Já
mládenec, a ty jiná (euf. nepanna)

Suš. 167. A tak, to je jiná (Kda I.

137) = nco jiného, etwas anderes.

jinší = jiný: Tam byl devt rok
otrokem a musil dla a jís tak jak

jinší hovado (Kda II. 27).

Jirámov, tra (Slátenice).

ískaf 1. štípati: Je tam zima, tak

iska (laš.). 2. hledati vši : Jískaj mi
v mojí hlav (Suš. 171). Srovn. Kázal

si jí hledat v hlav (Suš. 192).

isker, f. = iskra: Isker odskoila
(Bart. III. 1). (Srovn. iver.)

iskerka (slov., val.), iskerko (laš.),

bellis perennis ; iskerka veliká, chrys-

anthemum leuc. ; iskerky žulte', orsej

(laš.). Já si dám pierenko, švarný

šohajenko s iskerekú (em. 51) =:

páví péro s perlikou sklennou,
ozdoba klobouku.

iskra 1. lesk: Poznat po iskrách,

že baran nebude dtúho na oi hledt.
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Víno má iskru (Zl.). 2. Dybych mía
aspo iskerku másía = kousíek
(Jicko). 3. kráva toho jména, bystrá

jak iskra = iskena, iskrufa.

iskif sa, jititi se: Iskí sa to

(slzí to). Neškrab, roziskíš si to

(ránu) val.

ís, praes. idm, fut. puom, puoš,

puo, puom, puot, puojdú, pf. íšei

(Bezová hor.).

ié, jíti (Lor.).

ist (val.), isto^ istota (laš.), ano

:

Odpovdl jim Kristus Pán: Jist,

jist, já vás neznám (Suš. 42) r=

amen.
istevka, lednice ve mlýn (laš.).

isti, tvrditi : A do hospody lidé

pjdu, dyby jaká bída byta, istíí

Zgabaj (Slav. L. XÍI. 84).

istník, jedlík (laš.).

istý: istý jak v koši voda. Na isté

isto prídzem (Dob.). Jíti na jisto, na
jistý rok = jíti na námluvy se že-

nichem k rodim nevstiným. Ro-
die vyzvali ženicha, a si pijde ve

tvrtek pro jisté slovo, neb ustanovili

mu na tvrtek jistý rok (Vyhl. VI.

XVIII. 42).

jiš, f , drobné, rozdrobené vci
(Lor.). Kobzale drobné jak iš, sam
iš (laš).

jiši, štípati, drobiti; j. se, dvo-

jiti se : My zme se nihdy kofe teho

(:=: pro to) njišili (Lor.).

ít : Pišét sem sa podíva (na trh),

jak ide svt (val.). Stromy pkn
idú = (rostou). Zvony krásn idú

(harmonicky zvoní). Už mi ide na
desátý rok (oby. ide mi na dvacátý,

ticátý, ptaštyrycátý atd.). Tu ide

cesta do lesa. Okolo krko tch kor-

dolek bele erveny pantle pesety,
a te šle po každé stran na pedko
a na zadko (Vyhl. II. 139). Plat šel

do Bobrovy (odvádl se). SIo mu
šestí decke (záp. Mor.). Idú n
s ním óhlášky (val.). Musíš í jednu
eú se mnú (vypovídati jako já pi
výslechu) val. Neidu na tvé zlé (ne-

obmýšlím tvého zlého). Byl jeden
šlechtic v Polsku, a tomu šlo všelico

na uši o žebrácích (doslýchal se

všelieho) Kda II. 156. Ide mi na

pam, že . • . (vzpomínám si). ViF
mi neide už žádná (píse) na mysef
(nemohu si vzpomenouti). Také mu
to vil ide na odpor (jest odporno).
To ide enom mezi pánama (je zvy-

kem, panuje) dok. 274. Ide mu to
jak psovi pastva (když nkomu práce
nejde od ruky; pes jen s vrchu trávu

škube). Ideš po zadu jak sv. Martin
(protože jde po všech svatých). Šé
jak pentla (vystízlivlý). Budeš-i
tak hospodái, pjdeš odtu že-

brákem. Séí sem holú híavú (slov.).

Kon mu šli co de do sebe (sílili)

Kda II. 124. Krávy idú do penz
(podražují). Z dvanásti co choá do
školy a idú na panáky, edem jede-

nást sa jich vydaí (LN. I. 234).

On na to šéí, aby sa to dalo dckm
pipsa (usiloval, naléhal) Vah. Stavba
devné paseky je až za 1200 zl.,

>bo devo draho id« = je drahé
(Vyhl. VI. XX. 22). ít^ za nkoho,
jíti za inuž, vzíti si nkoho za muže:
Pod', Aniko, po ty za ma (Suš.

672). Na si za ma išía, ke's mia
nefubiía? (Suš. 779.) A já za tebe

nepjdu (Suš. 653). Potom za vás
pjdu (Kda I. 41). Maruša šía za

pána, Katuška za krála (Suš. 620).

Chudoba, chudoba, ona cti netratí,

vychádzajú za u nádherní bohatí

(Suš. 783). Co bych si, šohajku, co
bych vinšovaía, ked ti za ma brání

ceíá tvá rodina (t. ít) Suš. 780,

jitina, jitní mše na Boží naro-

zení (záp. Mor.).

itní, n., na itú (slov., val.).

izba 1. svtnice, 2. chalupa: Izba

Popefárina stojí o samot jako
všechny jizby kopaniáské (Dob.)*

izbanský v. izbovský.

izbený, jizbový, od jizby: Izbeným
oknem nahfédaíy ti štyry hlavy

(Slav. L. XI. 48).

izbétka, menší svtnice než izba,

pístnek (vých. Mor.): Hneizbétku
zametala (Suš. 90).

izbovský. Na Jicku a v nkterých
osadách na Hané slov byt výmn-
káv svtnica, kdežto »hospodá«
syn bydlí v izb. Odtud nazývá se

hospodá syn proti výmnkái otci
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izbovský, izbanský: To só naši iz-

bovši.

izbútka, svtnika: Nízkýma dve-

ama vešío sa do izbúíky (Vlk 7).

jizda pl. jizdi, mládenec svatební

jedoucí na koni (L. p., Záhoí).
již, ástice drazová pi výrazech

podivu a zdšení: Ach, to-již vám
byío vzácné podívaníko ! Och fud-

kové dobí, to-již sa dje hrza

!

(val.) Srovn. li a liž u elakovského
v Ohlase písní ruských: Nebylo dosti

svtla hojného pro to-li množství,

do toho-liž chrámu božího. I ono
valašské Již je za pvodní liš v. Ji

iž gen. ježa = jež (laš ).

Jobeš, Jozef; Jobíšek, Jozífek;

Jobiška, Jozefka (záp. Mor.).

jo, zajo, jmouti (Lor.)

jodán, bramborová kaše (Jevíko).

jocha, )íti, cestovati (val.).

jojaf, jojka, bdovati »ach joj,

joj!« Ceíú noc jojáí, jak by ho na
nože bral (val). Chása hrozn joj-

aío (Vlk 4).

jordánka, zázraná voda léivá

v povrách lidu valašského. Božec
(lidový léka a zaika) vezme džbán
a na potoce nabere džbánem vody
tikráte proti proudu a promní ji

v jordánku íkáním.
jovej ! výkik bolesti = jej (val.).

Jožka, -y = Jozef (Btcha).

Joza, -že, Jožka = Jozef (val).

juh, tání, odmk, teplý (juhový)

vítr: Pišéí juh, a nebylo možná jet

ani saama ani vozem (val.).

juhana, hmyz s velkými nohami.

juhaa, jáma od kol v cest »vy-

húcaná* (val.).

juhas (z ma.) 1. pastý oví
(hor.), 2. trhan (val.).

juhový vtr, teplý vítr, který p-
sobí tání: Pofukuj, vtíku juhový
(Suš. 324). Ve studénce eše byío

\xoc\iVijuhovéj vody, z roztálého snhu
(Slav. L. X. 39).

juhúcnúf: Enem to v krku ju-

húcne ! (když pojídá škubánky, udlá
to jukúcV) val.

juhya 1. prohlube v potoce,

2. zmola: Je to samé juhyn (val.).

jucha (i pol.), jícha; jen pe-
zdívkou: Ty jucho! (Lor.)

Julín, Julius (val.).

Jun : na sv. Jun, o sv. June, jinak

Jan (Lor.) srovn. Ján a Jan.

juna, kráva toho jména.

junec, -nca, junek, -a, mladý vl,

kterého ješt nezapahají (slov.).

junar, pasák junoviny (slov).

junovina, mladý statek (hovzí
dobytek) slov. : Junoviny bylo moc
na jarmeku (Dob.).

junggagaga! pokik, jímž se husy

do vzletu dráždí (ND. 200).

Jura, kocour (žert) val.

juenka, hruška toho jména.

Juica, -ce, fringilla cannabina (Zl.).

Juík, hirundo urbica.

Juíkovska, tra (zaniklá osada)

Milotice.

Jurota, píjmení (val.)

Juryga, píjmení (val.).

jutro, zítra (laš.): Nepijdu, d-
vucho, ež jutro (Suš. 405).

južif n. juhnú, táti (val.): Zaí-
nalo juži (Slav. L. XI. 380).

K.

k pedložka: Bel tuze lovk
k Bohu pobožný (Mal. XXIV. 138).

Budeli dve k nám, budeme my
k nmu (Vyhl. VI. XVIII. 410). Tá
nemoc néni k smrti. Ležela k smrti

(záp. Mor. = na smr vých. Mor.).

Dlá ke zdrav (za stravu, se stravou
;

op. bez stravy) záp. Mor. Je nádja

k asu. Hnj k zelí, k ep (záp.

Mor. =: pod zelí, pod epu vých.

Mor.). Nejdou k ouvodu (záp. Mor.
= na úvod vých. Mor.).

ka námstkovy živel složených

s pedložkami píslovcí = kud: doka,

poka (val., hor).
kabacjár, kabátník ; kdo chodí po
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mstsku, v kabát; op. halenár v. t.

(Dob.).

kabáek = pagáek, placka

(hor.).

kabaka, galium aparine (bot.).

kabaa 1. starý, nesvný kabát
(Zl., Jicko), 2. volná kazajka ženská
(Vlk 67).

kabát: cihle od kabátu = s po-
vrchu peci, mén vypálené ; op. od
oha = z prosted peci, dobe vy-

pálené (Mas ).

kabátek, houba russula pratensis.

kabeTa, -Fe: Dyž je msíek obrá-

cený bore kabel, do tech dní bude
pršet (když je poslední tvrt) Zl.

kabeatt se, krabatti se, dlati
faldy: Kabát seti kabelatí. Koza se

na tle kabeTatta,

kabétka na psáni, couvert (ZL).

kabich, ženský kabátek (Zá-

bežsko).
kabošek, kabátek dtský (dok. 41).

kacabaja, -je, kabátek ženský no-

vjšího pvodu.
Kácaly pl. m. tra (Boetice).

kácat: Kácá sa, páí se, chce

zrušiti smlouvu. Zkáceli to, zrušili.

Svaba se kácí.

kaa, -e, 1. tlusté stevo vepové
= kateina, 2. dtská hraka ze

deva, na zpsob peklonného ku-

želíku, s mnohými rýhami, která

biíkem švihána jsouc, rychle se toí.

Dostane-li se takto roztoená kaa
náhodou do epice, toí se v ní na
jednom míst, nemohouc ven. Odtud
se praví poekadlem o lovku, který

se šuká na jednom míst, pi práci

nemotorn si vede, že se toí >jako

kaa v epici*. Tuto kau psávají

nkteí velkým písmenem, ped-
stavujíce si asi njakou Káu, ana
si dá epici na hlavu a toí se (snad

tancuje) na jednom míst!
kaena = kachna.

kaeák, kaení žaloudek, který

všecko stráví.

kaení mýdlo, oblázek potoní
= kainec.
kaenka. Vrchnos mla za ro-

boty takovú kaenku. Dráb teba
ty mladíky pivázal emínkem za

krk a za nohy; jak ho ísl a ten

sebú trhl, tož ta kaenka pojíždla.

Ti výskali, chudáci! (dok. 149.)

káer slova: káenec (hor.),

kaor (laš.), kachák (N. Msto),
kachník (slov., i píjmení), kachák
(Zár), šmák (Biskupice), mák (Da-
ice). Káery u stavu tkalcovského

v. stav tk. I a). Káery dlat, házeti

ploským kamenem tak, aby se o hla-

dinu vodní odrážel ; každý takový
odraz slov káer = babka (Jevíko).

Káer, zvláštní tanec masopustní
(LN. II. 191).

káerek 1. železný klínek na konci

oje, aby držáky (v. t.) nesjíždly; je

horní a dolní (vz II., 22, 25). 2. ká-

erky, dv pérka skroucená v ocase
kaeím.
kaí = kaení: žaludek (laš.).

kaica, -ce, kachna (laš., hor.).

kain : Už je po kainéj svab
= už je po tom. Sním to, zeberu

to a p., a bude po kainéj svab
(vých Mor.).

káirka, hruška toho jména.
kadé, kudy (hor.).

kadeka 1. malá ká, 2. bichá.
kadem (kadema, kadým), kudy

(záp. Mor.): Pdo já, kadem je cesta

k Vídni (Bart. III. 402).

kádr, moál, baina (val.).

kadit 1. milí, uhlí = páliti (Zá-

bežsko), 2. kadí sa = kouí se

(v jizb z kamen) hor.
kadlátka, švestka (záp. Mor.).

kadlika, kadlcova žena: Zkáza!

kadlec i kadlika, abys dala dv
vajíka (ND. 275).

kadtub (val, kadíb) 1. vydlabaný
nebo vypráchnivlý silný klát (špalek),

dole zabednný, do nhož se obilí

(až i 10 mic) sype. 2. husí trup

bez kídel a krku : Pedaía sem ti
kadluby po 1 zl. 20 kr. (laš.). 3. Brust-

korb: Udeil se na kadlub (laš.),

4. vyšatnalá nebo vydlabaná epa
(Opav.).

kadtúbek (val. kadíbek) 1. škopík,

2. studánka v dutém kmeni (Vych.)

= korábek (v. t.), 3. dolinek (!aš.),

4. vykrojený v krajíci chleba dlek,
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do nhož se dává kravam máslo

n. sýr na pole.

kady: Víte-li kady do N.? =
Znáte-li cestu? Vím kady, neza-

bloudím.

kafaty, -ho, káva: Medem nkdy
to kafaty osladím (Ž obr. 65).

Kafatýho si ta mže navait co dost

(Pitt. VI. XVIII. 518).

kafíra, -n, kavárna (val).

kaftan, dtský oblek v celku

(Opav.).

kaful'a, káva (žert.) Slav. L. X. 37.

kahanec: na misce nebo na stepe
béval selné knotek jak prst a kos
sádla o nho (Vyhl. I. 140).

kacHTe, -í, pl. f., kamna (Píborsko).

kachlenka, peká (Zábežsko).

kachraf, hltav jísti: Už je na-

kachrany (Frenštát).

kachtat, gagotat: Hus kachtá,

když sedíc na vejcích chce ven (Te-
bísko).

kaj, kde? i kam? laš. mimo Fren-

štátsko, kdež mají hdé\ Kaj si byí?

Kaj idš? Nimaš kaj = není kde
(Frýdecko), kajsi = kdesi, lecikaj

= leckde, ledakaj, ledykaj = leda-

kde. Kaj mj nocleh budže? (Suš.

54.) Kaj je moja dceruška? (Suš, 86)
Kaj tu nevstu vedet? (Suš. 449.) —
kajtaj = kdekoliv (Lor.). Pozob-
chodil kajjaky chodníek (Suš. 551).

kaje = kady; dzekaje :=: všeli-

kady (hor.).

kajhan, hus (pezdívkou) Žársko.
kakatužka, pták cinclus aquat.

(Opav.).

-kal', námstkovy živel složených

s pedložkami píslovcí = -kud: do-
kaf, dokaf (val., hor.).

kal : Zadního i spodního oleje,

tak zvaných kal, používá se na
mazání emení (^R. a Ž. 54).

kaTaba, opletaka, nepíjemnost:
Ty bys a do pknéj kafaby pived
(val.). To bych byí v pknéj kalab!
(Slav. L. XI. 93.)

kaTabaný, churavý (val.).

kaTabisovaf (kafabusovat; odtud
píjmení Kalabis a Kalabus; kafa-

bizovat), klábositi.

katamaja stará — : stará dvka.

kaTapae, pl. m , kaménky, v nž
si dti hrají (Kyjovsko).

Káíavy, pl. m. tra (Kvítkovice).

kaTbovaf, zahnouti; kalbovaný,

zahnutý (val.).

kale, kloudn: Z toho si kale ne-

vybereš (Pittn. VI. XVIII. 522).

kálec = zákalec, brousek na

chleb (Jevíko).

kalemba, tlachal (záp. Mor.).

kalenda =galanda: Na kalendu,

totiž za holkama chodit (R. a Z. 19).

kaFenica, heben, slém stechy:
Vyvedt ho na karenicu =: ztropil si

z nho blázna. Ožraíá kaFenica =:

ožralec (Zl.).

kaTfas = Kalkfass.

kallba, malheur (slov., val.).

kalík, lovk i zvíe na úmor,
> sotva že se vláí* (laš).

kalina, kráva toho jména, »pri

oách zakalená* (hor.).

kaliní, coll. koví kalinové.

kalisko: Hosika divoká vodnko
vepila, kalisko nechala (Bart.III. 322).

kališe, -a, m. = kališt, mokina
(laš.).

kalmuka, sukn kalmuková.

kaloun, šra : To jich jde kaloun

!

i^ mnoho za sebou v ad (Maš.).

kalousovat se (-Ó-), potulovati se

(Olom.).

Katovice, pl. f. vinohrad (Polešo-

vice).

katuha (-o-), kaluže (han.).

katus (laš.) kalousek (záp. Mor.)

1. pták athene noctua. 2. cmur
z másla (v. t.) laš.

katužinka, jabko toho jména.

kalvina, jabko toho jména.

Katy, pl. m., tra (Zlín).

katy 1. zakalený (laš.), 2. kloudný;

Není to kalé (záp. Mor.).

kam, ve smyslu eského kam
užívá se na záp. Morav, na Pomo-
raví slov. a na Horácích ; jinde se

zachovalo jen ve rení kam kerý:

Rozutíkali se kam kerý. Tá rýž je

zešíá kam kerá (Mal. XXIII. 365)

= zde onde nkterá. Aby to ne-

bylo kam kery kus = nepoádn
složeno (laš.). Chalupy sú kam kerá

jedna = roztroušeny (Vah.).
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kam dál = ím dál: Díva piae
a naíká kam dál víc (Bart. II. 173).

Ty platy sú kam dál vtší (dok. 150).

kam — tam : Chya tu palicu kam
honí, tam honí (Bart. II. 386). Pišéí

Janíek s tlustýma pysky, kam zúíá,

tam zúíá báíešky z misky = jak— tak

(Bart. II. 393).

kamarádit v. karamádit.

kamas, -a, = ohnaš (v. t.).

kamas, výrostek (val., laš., hor.) :

Už je to hodný kamas, može zapást.

Tací kamasé, ihrajú sa a statky ve

škod! (Df.).

kambálke =: hambálky (Loštice).

kame 1. Kame do vody! =
ml (Vek.). 2. váha eznická =
20 liber starých : Ten vl má sotva

deset kamen (starý gen.).

kameák, hib, má hlaviku er-
nou, okolek pod hlavikou ervený;
když ho ukrojí, je erný (Zl.).

kamená = kameník.
kamenci, drobné kamení.

kamenec, pí. kamenca, kamenité

eišt, zavodované jen rozvodn-
nou ekou (val., laš.; ve Zlín šrk)

:

Túlali se mládenci po tem Luckém
kamenci (Suš. 429). Dit sedí na

kamenci (ND. 117).

kamenco = kamenec (laš.).

Kamenák, kdo má chalupu na
kamenci.

kaméneek, brouk kováík: Kle-

paj, klepaj, kameneku (Vyhl. VI.

XIX. 738).

kamének, brousek na broušení

kosy (Zl.).

kamenica, chalupa z kamene.
kameníek 1. pták charadrius

minor, 2. brusinka (v. t).

kamenistý= kamenitý (val., hor.).

kaménky (kamenvka, kameorka
laš.), hruška toho jména, drobná,

tvrdá.

kamtotka, sukn svátení z dražší

látky (Vyhl. VI. XVIII. 1045).

kampel' (do kampfa), žumpa (laš).

kamy = kam : Kamy my pjdeme,
dyž povandrujeme (Suš. 459, z Blat-

nice slov.).

kamyk, kamének; kamyek^ kamé-
neek, kamyci coll. (laš.).

kamýšek, kamének (slov.).

kan, pl. f., husté sliny, pny:
Kom lítajó kan vod hobe (záp.

Mor.).

kanafaska 1. sukn kanafasová,

2. druh tance (Bart. II. 299), 3. kana-

fdsky, mouné jídlo: mouka se za-

dlá kýškou, vymíchá se vaekou^
pidají se ti vajíka, v hrnci se to

dá do peci, potom se po puších

lžikou na misku naklade, omastí a
posype makem (han.).

kancelá m. : do kanceláa.
kandravý, kueravý, kudrnatý

(Brodsko).

kandrasif, kandrasovat (sa), na-

máhati se, díti se: Kandrasíja na
dti (val.). Nech sa povšeli, bez

toho ceíý týden kandrasí (Slav. L.
X. 142). Bídn sa kandrasuje. Já
budu na tebe kandrasovat', a ty si

toho nevážíš (val.).

kanduch (kanduš, kandúšek), volné

šatky dtí už bhajících, v celku na
celé tlo, zapínající se na zádech.

kaní mléko = mlí (slez.).

kaniky (= tkaniky), krajky (Blat-

nice slov.).

kanit se 1. zlobiti se: Ten se

kaní (jako kán). 2. slintati (v. kan)
záp. Mor.

kánka v. ústroj hlavy nevstiny.

kantnée pl. f. := kancní, pod-
stavec pod sudy ve sklep: Na
kantnéách beka vína (Suš, 777).

kaúr, intens. subst. kanec (di-

voký) Vlk 51.

kanut (kanútka), kapka: Daj mi
kanútku mléka. Nemáme oléja ani

kanúteky.
kapalica = cmúr (v. t.) Tebísko.
kapátka 1. voda, jež odkapuje pi

tužení sýra =: syrovátka (laš ). 2. šáva
ovocná, která pi sušení vytéká (Slav.

L. X. 375). 3. druh švestkového

ovoce (v. t).

kapánky, pl. m., tsto kapané do
vroucí polévky.

kapat 1. hynouti: Muchy kapú»
Po té vodce vykapaly všecky muchy.
Zkapío nám prase. Kape hlady.

Skapni. potvoro ! 2. Ztráceti se

:

A i ítané ovce kapajú. 3. kliditi se.
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jíti: Kap po svých. Kapte, baby, ode
dveí ! Dyby už raci odkapat v pekíy

!

No, pokap už dóm! Moht bys už

dóm kapa! (val.) Kapeš, ty ostudo!
= táhneš! (Slov. obr. I. 288.) Ne-
chtli kapat žádný, moseta sem jich

odejít (Slov. obr. I. 2Í9). Nevíš, že

už je peíedn, nemožeš ty už pi-
kapat.? (Slov. obr. I. 206.)

kaptan, kapoun (laš.).

kaptanif, vykaplanovaf, kapouniti

(laš).

kaplika, výklenek pede dvemi
domovními (slov.\

kaplína vody, kapka (hor.).

kaptún, kapoun (Jicko).

kapouní, pl. m. vaená epa (žert.)

Žár.
kapra, kapka: To padají kapry!

To na nj vystupují kapry! (záp.

Mor.).

kaproš, holub toho jména, erný,
bíle kropkovaný (jako kapr).

kaptur, epec vdaných žen (slez.).

kapusnica, voda z kvašené ka-

pusty =: zelnica (v. t.).

kapusta, zelí (hor.).

kapuš, -a, dráb (dok. 149).

karabina, tlustý bi pastýský
(Tebísko) =: tatar (vých. Mor.).

karadajka, eznický nž (Lor.).

karafija, -je = karafiát: Mom jo

odku karafije (Suš. 272, laš.).

karafiát, tagetes patula (bot.) han.

karaktér, nadávka: Tykaraktere!
(laš.).

karamádit, býti s nkým kama-
rádem, pátelsky obcovati: Za míadu
sme spoíu karamádili. S kým kara-

mádí váš Jan.?* Skaramádili se.

karas, -a, zákrsek, nízký ke (laš.).

karasatý, kovatý (laš.).

karbinec, -nca, m., lycopus europ.

(bot.)

karbovat, rozmíchávati maltu
(Vych ).

karbova, -né, nádržka na roz-

míchávání vápna s pískem na maltu
(Vych.). — karboa (val.).

karetka, korespondenní lístek

(také polský lid jej tak jmenuje).

karhant = karhan, fagan, dcko:
Bžte, karhanti, za tato (Bart. 11. 435).

karhat 1. chorovati (slov., val.):

Suchoty je nemoc, dyž je íovk
chytíý na prúca a dlúho karhá (Mor.

lid 213). 2. kárati, trestati (Dob.):

Nech tu roste fialeka, nech sa karhá

má matika (Suš. 778, ze Strání).

karhátek, aegopodium podagraria

(bot.).

karku Ta, Fe = kaptur, bílý e-
peek, který vdaná žena nosívala za

tepla (Vyhl. VI. XVIII. 1049); han.

gargulena, slov. grguFa.

karlátka, švestka (záp. Mor.).

kartub = kadlub (v. t.) Vlk 47.

Kartu b, tra (Hulín).

kartus, lehkovážný lovk ilaš.).

karniaš, -a, m. 1. hostinka po
pohbu neb úvod; ženy, jež se jí

úastní, šlovou karmašnice (val.,

laš.). 2. císaské posvícení (Opav.).

karmašánka, hruška toho jména.

karmín, -a, n. karmína, -y^ vepové
hody (slov., dol.): KobHhy smažíme
na ostatky, do kuta a na karmín
(dok. 111).

kárník 1. košina na saních, 2. vozík

dvoukolový s kárkou, t. j. s malými
žebinami, do nichž se vloží košinka

(Vych.). 3. nekrytý koárek, pryka
(laš.), 4. dtské sáiíky ozdobnjší
než obyejné (Opav.).

kárnosf, káze: Já chcu, aby býí

ogarec v kárnosti (val.).

karpaka, prtaka, látaka (sta-

rých bot) val., laš.

karpaf, opravovati (plot), látati

(šaty) val. laš.

karpatíny, pl. f., lojdy, krhavost

oí (val.i.

karpavý, lojdavý, krhavý (val.).

karputiny, pl. f., špatná zem (laš.).

kartá, karbaník : Kartái tu hrajú

(Suš. 31).

kartit 1. kaziti: Zkartíi mi to.

2. hubiti (myši) slov., val., 3. komu
co, hanti (Jevíko).

kartúnka, sukn kartounová.

Karuša, Karolina.

kasanica, -ce = kasanka (Suš.

422).

kasanka r=: letnica, sukn (val.,

rum.).
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kasaka, sukénka pro dti do
ty let (dok. 185).

kasat, lenoch, pobuda: To je

takové kasat. Chodí kasátem, nemá
co dlat (han.).

kasátum chodit =: kasátem: Cho-
dile jenom tak kasátum (bez úelu);
fig. 15).

kasaf se, -šu, chystati se na n-
koho ve zlém úmyslu: Už sem se

dávno na nho kasáí. Ty se poád-
ná nho kašeš, a neudláš mu nihdá

nic (Btcha).

kask, klus: Ku id kaskem (las.).

kaša, -še: prosná (jáhelná, žlutá),

pohanená, bííá (krupiná n. rýžová),

mouná (z mouky a vajec), režná

(kroupková). Kaša prosná a pohan-
ená nazývá se syrové zrní i vaené.

kašakút, netopýr (Broumov).

kašel oví, Keuchhusten (val.),

kasika, myosotis pal. (bot.).

kaškét (slez.), kaškýt (han.) z franc.

;

jest obyejná epice se štítem

;

u Loštic jí íkají helma.

Kašnáky, pl. m., tra (dok. 189),

kašovica, -ce, polévka z prosné
kaše, bu v mléce nebo ve vod
zavaené a zasmažené.

kaštan: Jak ju máti strojit pe-
stane, chytnó se jí kaštane, ledva

je sebó nosí (Suš. 388), var. sotva

švardy unese := šubry, kusy bláta.

Na sukni má kaštany (Bart. II. 276).

kaštyr, -a, zámek (val.).

kata : zapírá, kata ne pisvduje
(Rožnov, Karlovice a laš.: kata,
katani): >Ty*s mi to vzáíU »Kata
vzal* = nevzal. »Chceš-i kúsek?<
>Kata ne = chci. > Pojedeš na trh?«

>Kata pojedu, dež mám chromý
kon.* »Zíobite se na mn?« »Kata
bech se nezíobií, dyžs mn takovó
škodu udíai.* (Mal. XXIV. 346.)

»Což bys na mne povdžeí, dyž na
mne nic nviš.« >A kata ja tež

nvim* (Suš. 111).

kateina, tlusté stevo vepové,
nadívá se kroupami.

katík, pv. katv pacholek :=

trhan.

katliky, pl. f., visací zámek (Br.).

Kátliny, pl. f. tra (Halenkovice).

katovaf se, mozolití, díti se: Ka-
tuju se po jarmakach (laš.).

Katovec, -vca, tra (Zlín),

Katovna, -n, tra (Hulín).

Katovn, pl. f , vinohrad (Kobylí).

katuša, -še 1. kachna, 2. kráva

toho jména, po krku kropenatá (val.).

kavák (han.), kavá (val ), kavo
(han.), kavka, havran.

kavna (kavena, kavula), kráva

toho jména, erná jak kavka.

Kavna, tra (Blansko).

kavoš, vl toho jména.

kázar, kdo v dom »kázaruje«,

rozkazuje; hospodá, pán: Dzeveka,
biela zára, trafila's na kazara, budze
ca (t) kazarovac, tvé vlásky roz-

tahovac (Suš. 52),

kázat, ve smyslu poroueti na

záp. Mor. neužívají; íká se tu: Po-
vídal, ekl mi, abych to a to udlal.

káze, -zn, f., kázání: káze
kona (val., podl., hor.). Ten pan
fará pknú káze káže (Suš. 431).

kažovaf = kázati (val., laš): D-
veka se divila, že jí staíek kazuje

toli vzí (Kda II. 16).

kazub, koš z vazových kr, na
zpsob putny na chytání ryb (Podl.).

každedeky, pl. f., brambory
(žert), protože jsou každodenní stra-

vou (Ž. obr. 5).

každodový, všední: šaty (hor.,

laš.).

každý de, všední den (laš., hor.)

:

Má miíá, premiíá, uvij mi dve pera,

jedno na každý dze, druhé do ko-

stela (Cern. 78).

kde (gde, hde, de, dže) val. kde
i kam ? : Kde ideš Neidu za ceiý

týden nikde, 1, Ten je už kde!

(daleko.) Už bylo kde na de, a

oni ešše spali (daleko). Už byío

kde na noc a u nich eše svítili.

Kdež ten je od svatých I Kdež ty

si od tch konopíl := daleko od
cíFe, chyba lávky! Néni to enom
u nás, je to aj kde inde. 2. znamená
míru, o kolik A. nad B. vyniká

(= daleko): On je hde menši jak

Tonek. Hdež só Vaíaške pkéši
podle u nás dfat! (Mal. XX. 223.)

V Uhrách je kdež lepší kaša jak
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u nás! To je kde pknjší! (dok.

169). Kdež ty si ode mne míadšíl

(Zl.). 3. s kondicionálem opisuje zá-

por: »Dajú-li?« »Kde by ti dali!«

:=: nedajú.

kdesi na Vizovsku a na Klobucku
zaíná každou tém odpov na
otázku kde.? »Kdés hýU< » Kdesi
v mst, kdesi u kováa.t »De ideš.?«

»A tu desi,« »desi do Lipiny.

«

kde kerý (kde jaký, kde kdo)
znamená tolik co »všeci, co jichjest,*

kde co, všecko : Pišéí kde kerý že-

brák. Už sme spálili kde jaké po-
Teno. Už sem pozobchodít kde jaký

chodníek. Už o tom ví kde kdo.

Sndt kde co. Lid byl sužován robo-

tami, dákami a kde ím (Kda I. 18).

kde nic — tu nic = nikde nic:

Hfedál sem všady, a kde nic, tu

nic. Já sem myslel, že jenom z toho
cosi bude, a vil kde nic tu nic

(dokonce nic, Kda II. 105).

kdesi cosi: Dává mi msín
tch pár grejcar, afe dycky až kdesi

cosi = po dlouhých okolcích se své

a prosbách s mé strany (Zl.).

kdo: Penešasná tá hodina na
svt, kdo si koho zamiluje do srdce

= když nkdo (Bart. II. 173).

kdo — ten, co — to: Pomože
nám kdo ten = pece nkdo snad
se najde, kdo nám pomže. To by
moh hdo ten (= ledakdo) si za-

báhnú víáma sa do stavená, dyby
sa nemlo trestat' (Vah ). Je to jedno,

pojedu s kém tém (Vyhl. I. 105).

kdovíkdo, — co: Dybych potkal

dovikoho, neleknu se žádného. Myslí
si, že je dovico, Míuvií o doviem
(=: buvigdo t. j. Bh ví kdo).

kdoví jaký : Bylo tam hdovi jakéch
lidí = všeho druhu, podezelých
(Btcha).

kdy (gdy, hdy, dy): » Nemám kdy*
(volného asu). »Udíaj si kdy!*
Nebýí sem tam kdy (dávno). Už to

mám naorané kdy (Zl.). Pijdi ke
mn kdy jindy, já ti otevu (nkdy,
kdykoliv) Bart. III. 235. Že sem se

tam hdy nešií podíva! Že sem ho
hdy jenem samyho pustil (stupuje)
Mal. XXIII. 229. Abe to hdy spis

udíaí (= co nejspíš). Jenem abe
nebeí díóho nemocné, abe hdy to

s ém beto lepši (Mal. XXIII. 223).

kec! kec! odhání se tele.

kecala n. keckaí (laš.), kecka
(val.), chástal.

kecat 1. kapati: Celé se's polívko

pokecal! (Maš.) 2. loudav jíti (val.;

záp. Mor. kecat se) : No, že se's jož

pekecál (Maš ). 3. práskati biem,
hloup mluviti (laš ),

kecek (Kel), kecek (slez.) 1. chá-
stal (zpívaje, jako by pisedal, apal,
»gecal«),2. krátká sukn: Mam takého
kecka (Opav.).

keclivý, lehtivý (val.).

kecnout, lenošn sednouti: Ten
leda tak kecnót a klábosit; práca
mo smrdí (Maš.).

-ke jest námstkovy živel slože-

ných s pedložkami píslovcí na
Frenštatsku, Strambersku, Píborsku
a Brušpersku = kud: doke, odke,
poke, zake.
ke (hor.), ked (Podl.) = když.

kedbych (Podl.), kebych (hor. ^=.

kdybych.

kedy (hor.; v Javorníku >^^í//) =:

kdy, když: Kedy, ty Janko, kedy
k nám prídš.? (Bart. II. 180.) Kedy
buchty pekla, spálila jich (Suš. 677).

kédat, natahovat kédy, velmi pla-

kati (záp. Mor.).

kédovat, kédy (záp. Mor.) = gaj-

dovat, gajdy: Jak já budu kédovat

na ty moje kédy (Suš. 685).

kej i k], kdy: Nmaju kej; kéj

indy (nkdy jindy); kejši (kdysi) laš.

kejhan, husa (žert.): Mívali sme
tch kejhan až dvacet (Z. obr. 19).

kejhat: Hus kejhá (záp. Mor).
kekáif sa, baviti, meškati se n-

kde (val ).

kéklat, ním viklati, kývati (Kun-
štát).

-ícei' jest námstkovy živel slože-

ných s pedložkami píslovcí: dokeF,

odkeF, pokef, zakef (val., hor, a
ásten laš.).

kel', kfa, keTec, keTák, kelá, pední
zub kaní (Hauzahn).

ket, kía, klí rostlinný.

kél', -u, 1. kapusta. 2. Pezdívka
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3. pluku pšího (Erzherzog Karl).

>Hde's býí na vojn?* ,Slóžíl: sem
u hrnc kélu' (t. j. u 3. pluku), ná-

podobí se tím nmecký název pluku

eskými posmšnými slovy. Btcha.

kera, kolik (laš.): Kela ja chod-

ník udžetal sem k tob! (Suš. 226.)

keli, -a, -e — teli, -a, -e, koliký —
toliký (quantus — tantus): keli les,

tefa hora. Nemla bych tefeho hichu
(íaš.).

kelina, hrnec na dojení: Skubaj,

kraviko, na úhoe a davaj mléka
po kelin (Vyhl. VI. XÍX. 792).

kerký — teCký = keli — teli (laš.).

kelna n. kelník u vozu, kozlík

(v. t.).

kelb — telb (kelko — telko, tele,

tefej, kyla — tyFe) laš., hor: Aj
bych zaplacií, Fen nevjém kelko

(Dob.).

kelna, -n, lžíce zednická (Vah.).

kenza, devná nádoba na zrno

(Vah.).

kepe, -a 1. ošumlý klobouk
(val.). 2. místy na Slovensku kožichu

íkají kepe.
kepi sa =: cébi sa, breeti (val.).

kepský, špatný; kepsky, špatn:
kepský as, kepská práca (Vah.).

emeslo šlo ím dáf kepšéj (Slav.

L. X. 465). Mám se kepský (záp.

Mor).
kerady, kam (val.).

kerak, jak: Kerak sa menuje.?

Kerak je ti? (Klobucko ) Nemáme
kerak = nemáme za (koupiti nco)
Zl. Stupuje se složením s pedponou
pe: Kerak pekerak to mám smutná
udla? Kerak pekerak's to mohl
jenem udlat'? (Mal. XXIII. 225.)

Kerháty, na Kerhátoch, tra v Po-

lance Vsacké.

kerchov (slov., val.), kerchovo

(laš.), krchov, hbitov: Kerchove,

kerchove, ty lúko zefená (Bart. II.

348). Jak na kerchovo vkroila

(Suš. 4).

Keky, pl. m., tra (Vizovsko).

kerúci (po kerúci, po korejsi),

nkdy v neurité budoucnosti (jako

kdysi o neurité minulosti) : Kerúci

k vám pijdu, ani sa nenadáte (Zl.).

Zdovíte sa po kerúci, do su já
(Vlk 33).

kerý, -á, -é užívá se v ei lidové

ve pívlastkovém spojení s podstat-

ným, anebo když se vztahuje k ná-

mstce osobní nebo následující ukazo-
vací (kerý— ten);srovn. co: Kerý pes

moc šeká, nekúše. Kerá slépka moc
vdáká, málo nese. Keré (zemáky)
budu nakažené, dávajte o své. A vy
milí kamarádi, kei ste mne mli
rádi, pote se mnó (Suš. 566). Kera
se mi zasmje, ta se mnu pojede

(Suš. 554). 2. Sponové sloveso býti

ve vtách vztažných s doplkem
asto se vypouštívá : Kerý dobrý
galán, z daleka se smje (Suš. 553).

Kera dobra dveka, nch pozbie
jableka (Suš. 437). Ked pídeme
do salaša, kerá lepší ovca, naša
(Bart. III. 54) 3. Užívá se souvztažn:
Krajánek vykládal, že Rus sa bije

s Engliákem, a Machala býl by rád

vél, kerý kerého (Slav. L. XI.

178). Víš ty každú cestu, kerá ke
kerému mstu (Suš. 134). Kerý na
kerého spjéše zapomenem ? (Suš.

237.) 4. Feminina kerá užívá se sub-

stantivn ve spojení »z keré do keré*

:

To je z keré do keré, dež só ža,
ani se najes lovk nemože. Belo

mn z keré do keré, dež sem mnl
i na takovó dobu z domu (Mal.

XXIII. 364). Jož tch platu a pe-
rážek máme, až nevime z keré do
keré = kudy kam (ig. 136).

5. = kdo?: Keré je to? Keré ste

vy? (Tišnovsko ) 6 Kerý tázací po-

jívá se s coll. plurálem (v. jeden)

:

Ztratila sem vínek, kerý ste ho našli ?

(Suš. 376.) Kerá s nama pjdete?
(Slav. L. XI. 435). 7. Kerý — ten —
kterýkoliv, ledakterý: »S kerým ko-

šem pjdeš na ty jabka?* »Mi je

jedno, s kerým tým* (Zl.).

kerýsek, malý semel, blecha v. t.

(ND. 180).

kerýsi : Je tam eše kerási hruška
= nco málo hrušek. »Máte-li

oechy?* >Eše tam kerýsi bude.*

Za kerýsi msíc po téj = za n-
kolik msíc potom (Vlk 39). Starý

Tomšák viél býka s ohnivú hlavu,
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íápáí tam ve vod; a to keísi tam
chytali raky a svítili si metú (sub-
stantivn) Slav. L. X. 373.

kešea, (pol ) kapsa (žert.): V ke-
áeni bélo jak téde ped stvoením
svta (fig. 74).

krabaif, klepati 1. kfabat cepem,
zvolna mlátiti : Pokaj ež to okFabnu.
Dybysme to eše dnes mohli do-
kFabnút (Jicko). 2. kfaba za stavem= tkáti (val.), 3. klikou u dveí
vzhru dol pohybovati, abychom
šramotem tím upozornili, že chceme
do domu (klabnó, zakrabnó) Btcha.
4. klábositi, pomlouvati: Ten toho
za den naklabe (Br.). Tá kde koho
pokFabe (Jicko).

klábosit, stále o jednom do kola
mluviti.

klacmuda, lovk vysoký a ne-
ohrabaný (záp. Mor.).

kFa, kle: u pluhu (v. pluh 20),
u saní (v. san 10). 2. nohy (po-
smšn): Co ty Mae natahuješ.?

kraary pl. m., krátké sáky (val.).

ktada, muidlo za starého práva:
Rychtá do kladv m dat kázal
(Suš. 688).

ktadí, coll. klády.

ktadibuchta = vabuchta, nemo-
tora (laš.).

Madívce, kladívko (val.).

ktadka 1. držadlo u srpu, bie,
péra, 2. visutý zámek (laš).

Ktadnatá, hora na Valaších.

ktadníka, houba polyporus squa-
mosus.

Kladník, tra (Náklo).

kladorub : Tesam naši pedkové
íkali kladorubi (arch. II. 4).

ktak, trhan (laš.).

Maka, turín (brassica napus) Opav.
kl'aky = kfaary (v. t).

ktama, který klame, klamacnica,
která klame: Klamai, klamai, ti

Vrbeci chlapci, vtši klamanice Vr-
becké dvice (Suš. 167).

kl'amaf, kUamoit, klábositi, vyklá-
dati (laš.).

kl'am (krom, kfum), sedti
shrben, depti (val.): Mama, chu-
dra staí, kfamli na íav (Vlk 108).

kTamka 1. klika na vážení vody
(laš.). 2. =: tfamka u pluhu (v. t.).

kiamoít se, hamplasiti se, na-
máhati se: Naklamoil se na to
(Drahany).

klampajzna, pašeka, huba (ob-
hrouble).

ktanica 1. klaníce, tye u vozu
hnojného, aby hnojnice (prkna) ne-
padaly na kola. U vozu žebinového
jsou poloviní klaniky (v. vz II.

10, lir. 18). 2. kJance u saní (v.

san 12), 3. nadávka lovku zdlou-
havému.

ktanie, -ia, píchání v boku: Mám
kíanie, dostat som kíanie (Dob.). ^

klaný, >co sa dobe kole* ; klané
drva, rovno štípané (v. kíá) val.

klapy krap: Má stevíky klapy
klap (Suš. 660) = klapavé, které,

nesedíce dobe na nohou, klapou.
krapaka 1. (= kfepaka han.,

klapa slov., klapetka, kfapotka laš.),

dtský nástroj na klepání v pašijový
týden. Skládá se z prkénka na krát-
kém držadle pipevnného, na nmž
vprosted okolo své psy kladívko
se otáí, tlukoucí vped i vzad na
prkénko (ND. 273). 2. ústa (ob-
hrouble): Dat mo na klapako zá-

mek (Maš.), 3. klapaky, falcované
trámce na dvoukídlých vratech u sto-

doly n. klny, jež pi zavírání na
sebe pilehnouce zaklapou (Prost-
jovsko).

kfapák, staré klobuisko, jehož
stecha >krapí« (dol visí) val.

kapat, -pu, klepati: Slyším pod-
kovy klapat (Suš. 570).

kTapatý, co »klapí«, schlípeno jest:

Ten pes má kFapaté uši (Slav. L.
X. 39); kFapatý kíobúk = kfapák.

klapci, z »kíapu« (= klátu) uro-
bený: úr (laš.).

krapec, raí klepeto (laš.). Kt.
Dod. I.

klapec, klopota, kíž, soužení: To
mám s tebou klapec! (Teš

)

kCapna, kráva toho jména; má
rohy »krapaté«, dol skroucené (val ).

kíapef, -pu (kíapetek. kíapýtek),
klát, špalek (laš., Zábežsko).

krápt, chlípti : Klobúk na oách
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klapí (Suš. 472). Svadté listí kFapí

(n. klupí) na strom (Slav. L. X.

301).

klapetky se jmenuje taká zelina,

žluté kvíteko to má, malinké lísteky
drobné a koínky hodné, jak malé
kobzole ti nebo štyry (Vyhl. VI.

XIX. 154).

krapeto = klepeto (laš.).

krapinec, -nca, kopka sena (Fren-

štát).

kCapka, víko oní: A ty kfajDky

mám ráno takové tžké (Slav. CL.
XII. 386).

krapka, zdrob. slov. klapa: Žen-
ským huby kFapkajú jak nová pa-

tírka (val.).

klapoušet, kloniti hlavu: Kvtina
zklapoušelá = suchem zvadlá (Kun-
štát).

kTapúchý, kdo má klapáte uši:

kFapúchá svia (dok. 153).

krarneta, klarinet (laš.).

ktas coll. =: klasy : Žito má pkný
kías. U Protivanova platí se z pole

šest zlatých na jeden klas, t. j. za

jeden užitek, na jeden rok.

kfásí coll., klásky na poli po sklizni

zbylé ; chudobné dti chodí na kíásí.

klasité žito, má dlouhý klas.

klasnovat. Na mlát obilí se nej-

prve klasnuje ; snopy se postaví

vzhru klásím a bije se do nich

hlkami od cep (v. stodola). U Je-

víka klasnovat znamená pemlaceti:
Zstávají-li na zrnech jemenných
ostiny, musí se klasnovat.

ktast, 1. peníze, spláceti, 2. pocho-
vávati: My se klademe tu =z máme
svj hbitov. My se klademe do
Žaru (záp. Mor.). 3. obilí, louku =z

seci: Budzem už aj svoju íúku klase

(Dob.), 4. ohe klást: Kravai kJadú
si na poli ohe, naíožili si ohe.
Vovce se bodó dobe pásti, me si

mžeme vohe klásti. Te Petíko,
vohe skládé (ND. 234). 5. Kalendá
ktade déš. 6. A což mi to ztato, to

kladu za bláto = pokládám (Suš. 8).

Klate to sob za neštstí (Suš. 259).

Klášovky, pl. f., tra (Násedlovice).

ktášterná panna, jeptiška.

ktášternika, hruška toho jména.
ktát, 1. špalek, 2. úl (vých. Mor.).

ktá — koFu, štípati kláty po sto-

jato, na rozkol : Uhlí se dal taký
velký klát kla (Kda II. 57). V boku
ma kole = píchá (Dob.). Kráva kole
:= trká (hor.).

ktata, -a, vela, který chová vely
v starodávných úlech (laš.).

Mateky, deváky = cukle (v. t ).

ktátek, stenka nože (Vyhl. I. 136).

klátit sa, kývati se: klátí sa mn
zub (slov.).

klatka, klatecka, klícka na matku
velí (laš.).

kTatý obrázek, na nmž vyobrazena
nesvatá osoba, svtská vc; op. svatý

obrázek (Jicko)

klazan, bezbožný kluk (Zábeh).
ktbík (val.) = krbík (v. t.).

krcaf, kesati (val.).

kr, 1. paez, 2. = klovina, vy-

kluovaný, na pole upravený les (Ždá-
nice).

Kle, tra (Nítkovice).

krí, coll., paezí.

kfóovat, mýtiti.

klebetník, sotor, dlouhý koš ha-

nácký, jako by se v nm klevety

roznášely: Klebetníek s drobnst-
kami nechali na noclehu (fig. 77).

kFebetovat s akk., klebetiti o n-
kom, pomlouvati nkoho : Chodz,
šohajku, dze chceš, fen ma neklebetuj

(Bart. III. 274).

klebúat int. slov. klebetit: To
idú na besedu a klebúajú (dok. 61).

klec mase. (Jihlavsko).

krécaf, kulhati: Kráva klée (val.).

kTecaka, oví nemoc, kulhávka,

>dyž ovce kféú* (val.).

ke 1. u pluhu =: kla (v. t ),

2. devné okrají chomoutu (v. stroj

na kon I. 1).

kFeaky, klee, -íc (Zl.).

kreévat iter. slov. kleeti (Zl.).

kei dto, klekátko.

kreúvaf, iter. slov. kleeti (val.).

kréhnit = klohnit: Špatná ku-

chaka jídla kféhní (Zl.).

krechtaka, ídké bláto, v nmž
se klechtá, brodí (laš.).
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klechtanka: Fazula se zaklechtá

klechtankú z vody a muky (dok.

106).

klechtat 1. hrkati : vaekó klechtat,

rozklechtat. 2. Bot mn klechtajó

na nohách, 3. Veklechté ten hebík
ze zdi (vyviklati) Maš. 4. kFechta,

•chcu, klevetiti (slez.). 5. klechtat se

=r chechtati se (Jevíko).

krechtuTa, -fe, která kFechce, kle-

vetnice (Opav.).

krek, kivý strom (val.).

krekanica, -ce, bájená bytost:

Toulalo-li by se dít po klekání,

chytla by je klekanica (ND. 41).

kTekotka (kFepotka), klepaka
velkononí (laš.) v kFapaka.

klemzák, stará kudla (záp. Mor.).

Klenci, tra (Blansko).

klenec, klen (acer campestris).

klenica, ce, 1. ^ klenec, 2. kle-

nica erná, druh révy, má velké

hrozny modravé neb višové barvy,

» neáda vyzrá« (slov.).

klénkovaf se, sich kránken (han).

klenpírovaf, krepirovat, churavti:

A tož tak s tým klenpírovali (Slav.L XI. 272).

klepa 1. = klapaka v. t. (dok.

124), 2. pták cypselus apus (Píbor).

krepá : V Pravicích starší muži
mli klobouky »krepáe« barvy erné
(Vyhl. II. 171).

klepaná, dtská hra v mí (ND.
178).

kTepat: áp klepe, klepoce.

klepat se: Bída se tady klepala

teze veliká = potloukala mezi lidem

(Br.).

klepatá kráva, koza, jež má rohy

zpátky (záp. Mor.) = klapatá (v. t).

kTepeto, ruka (žert.): Když bude
stát za dveama, já se opu kfepe-

tama (Suš. 706) laš.

kiesák, zavírací nž (Maš.).

kles, klestí, chvojí posekané na

stelivo (záp. Mor.).

kresnlf = klestiti (laš.).

klestit, pesekávati chvojí na

drobno, by se hodilo na stelivo (záp.

Mor).
kleš, -a, škvor (Trojanovice).

Kesne, pl. f., tra (Vizovsko).

Bartoš : Dialektický alovnik moravský.

kl'et — klej 1. klnouti, 2. tlíti:

Cosi tu kleje. Ta zem (rašelina)

nehoi plamenem, jenom kleje (Vvhl.

I. 35). 3. (klej i klím) klíiti: Žito

juž kleje (^Zábežsko). Zemáky nám
už hrubé klíja (Slav. L. XI. 324).

kretka, klec (laš.).

kleveta. Na západní Morav dv-
ata chodí se Smrtolkou. Je to

smrek ovšený výfuky z vajec a

vnci ze seky a z hadérek, jimž

klevety íkají (ND. 259).

klibec, -bca, klobouk (žert.) Maš.

klíník. Hotové peníze obecní,

spisy a peeti byly v obecní truhlici,

od níž po klíku mli dva sousedé,

klíníci, od obecní hromady volení,

kteí však nebyli z obecního úadu.
Když pudmistr poteboval penz,
peeti n. spisu nkterého, povolal

oba klíníky (Skop. II. 108).

kllhák, pták oriolus galbula ; volá:

»kupte klihuN
klín 1. šos u kabátu (vých. Mor.),

2 klín u pluhu (v. pluh 16).

klina, klika u dveí (laŠ.).

klínec, devný heb na sbíjení:

Odtrhla sa im z pluhu dešika,
pibíjala ju švarná dzvika, pi-

bíjala ju se dvoma klínci (Suš. 517).

klínek 1. devný heb na všení:

Povs si kabát na klínek. 2. osmý,

stejný díl pokrájeného velkého ko-

láe (vdolka), trojhranný: Klínek

vdoíka pro pacholka (Bart. III. 565).

klinta, klábositi: Co smy už teho

naklintaíy! (laš.)

klišák (klišál), brouk rohá
(záp. Mor.).

klíza, -žu, klouzati (záp. Mor.).

krnút imper. kfe: Neklen, milá,

neklen (Suš. 343, z Komn).
klobás m. Br. = klobása f.

(vých. Mor.).

Klobáse, pl. f. vinohrad (Ne-

chvalín),

ktobúek, zvonek (campanula)

kvt šlaku (dle podoby kvtu); klo-

búky^ hebíky (koení) hor.
klbcá, -a, vysoký a suchý chlap.

klbcár, dlouhý kyj (val.).

kroek = klacek (val.).

10
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klóka = tlouka, devný hmož-
dí na tluení maku (han.).

Ktodichov, les (Polešovice).

klofák, zobák (Maš.).

klofat, zobati, udeiti (Maš.)

klofanec, rána kotníky ruky : Dal
mu klofanec (Maš.).

krohnit, špatn vaiti: Dyž oni na
tom ddinisku to všelijak kfohníja

(Slav. L. XI. 227). Tes to hoklo-

hnila! (Maš.)

klbchta, kleveta (val., laš., Jimra-

rnov; srovn. pol. klechda).

klbchtá, klevetá (val.).

ktoko, var, vír: Mléko velo klo-

koem (Kda II. 143). Voda bije do
hráze a dlá kloko (Vych ).

ktokoka, hruška toho jména.

ktokoif, klokocovat, klokoem
víti : Voda kíokoiía. Na kotle voda
už klokouje (laš.).

klokoový, klokoem vroucí: Na-
féje sa kiokoovéj vody (val.).

klome, -a, haluz; klomínek, ha-

louzka : Na kažaým klomínko só

letos žvance stešní (Maš.).

klomoet, klamati (han).

klomonica, -ce, která klame
(han.).

kton vzí, vzíti pochop, ztratiti

rovnováhu ; Deska vzaía kíon a bác.

Vzáí kton a stelit sebúm do potoka
(Vah.).

krop, ohrnutá a obrácená ást
kabátu na prsou (Vah.).

klbpeto, noha, hnát: Kfopetom
boli (laš.).

klosbery, pl. m., angrešt (Opav.;

Glasbeeren).

kloub, lnu n. konopí po 20 ze-

mikách, zemika po 2 hrstech

vlákna (arch. I. 168).

klouhat ( Ó-), klouzati; klouhaka
(záp. Mor.).

klube klub: Dyž byla veee,
klube klub na dvee (Suš. 161 ; ob.

klupy klup = zaklepalo).

klubák, zobák (Doubravník).

ktubaka (-o-), slamnka s kol-

mými stnami a rovným dnem (han).

ktubko, mí (val).

klucat, kulhati: Kfúcát na ob
nohy (Vych.).

Kl'u, -e, f. tra (Bohdíkov).

kTú, -a, m. 1. hákovité voje k za-

pravení jaem pi orání a pípeži
(Df.). 2. (kFuíek), primula veris

(slez.).

Kluenina, tra (Blansko).

kruík, oje plužních koleek (viz

pluh 1.).

kFuka, klika, 1. kivá dýmka
(val), 2. klika z prst udlaná: ít

na kluky = kfukovat se (v. t).

3. Je-li obilí tak zralé, že klasy visí

dol, praví se, že je zralé na kluky.
krukovaf pole, vláiti pole na

pi sem tam (slez.).

krukovaf sa, dtská hra =: háko-
vati se, chytiti se za ohnuté malíky
a táhati, který kterého petáhne.
klunJca (-o-), široká motyka

(Maš.).

kruovisko, oje plužných koleek
(laš.) = kluík.

krudif 1. vésti, sthovati: Kfudi
statek na jarmak (laš.). Ktudžit sob
ju do dumku (Suš. 462, laš.). Už sa

vykludili (val.), 2. pleskati, klábositi

:

Nkru! KFudi híupu = hloup
mluví (laš.). 3. kfudi na nkoho,
hanu kydati, nadávati: Být u nich

vaený peený a viféj na nho všeci

kluá (Jicko).

kluka znamená kliku vtší, jakc

u stroje, devný hák, kfuka kliku

u dveí (Slav. L. 300) ; kfukou váží

se voda ze studny (Btcha).

krukaa, -n, kráva toho jména;
má rohy do kliky skroucené (val.)

krumicaf, klímati (val.).

kiumonica, -ce, klepna (= tlu-

monice) han.

kCumpa, hromada (Klumpen):
Stojá fedakde v kfump a edem
o saméj darebnin (Vah.).

kupat, klepati: Smr klupe na
dvei (Suš. 13).

kupaná, dtská hra (ND. 186).

krupf, ovisati: listy okFupné
(když vadnou) val. Ty vyšuhrané
ruky klupty na cíše — ovisaly mdle
(Slav. L. XII. 275).

kupnut, klepnouti: Ulom si pru-

teek, klupni na hrobeek (Suš. 159).

kiuska, šiška, knedlík (Frenštát).
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klusó, klusem, honem. Bží klusó

(Br.).

klušaný, velmi tlustý (dok. 125).

kfut, klovati : Húsátka sa kfujú =
vyklubávají se z vajec. NakFuté va-

jíko. Tráva se kluje ze zem (jako

house z vejce). Kde sa hafena kfula,

vraziía sa íata (slov.).

kluznaf, zakFuzna kon, zauzditi

(han.); slov. kfznat; odtud: kfznák
= uzda.

klVaa, -n, sekyrka (val., Kt.

Dod. I. ; také píjmení).

krzavíca, ce, náledí (Dob).
kmásat, -šu 1. trhati, rváti: Naši

kmášú jabka. Pokmását mi šaty.

Rozkmásaná híava (stapatá). Kmásáí
ho za víasy. Vtr kmásál listí ze

strom (Slav. L. XI. 434). 2. bíti:

Aby vám enom nenakmásali. Chvífu

sa spolem kmásali (val., hor., podl.).

kmasif, uchvátiti (val.).

kmaso, -a, kdo se rád bije,

trhan: Je z nho takový kmaso
(Slav. L. XI. 378).

kmíanka (laš.) = kmínovica, kmí-

nová polévka (na snídaní)

kmín (gamin), šejdí, filutá: Oj,

co sem vám udlal, vy Biloví kmíni .?

(Bart. II. 464.)

kmínek (zdrob. kmen), vtev (záp.

Mor.).

kmínit, šiditi: Ten kmín kmínský
okmínít mne o pt rýnských.

kmínstvo, figle, podvod (vých.

Mor.).

kmltel', -tra, knutel, kyj (val.).

kmochákovat se s nkým, íkati:

kmocháku.
kmotr— kmotra. Vedle tch jmen

íká se: kmocháek (kmucháek) a

kmotenka (kmoterka, val.), kesný
otec a kesná matika, nebo kesni
tata a kesni mama (Rožnovsko ; tak

i na Laších nebo kesný a kesná,
kesníek a kesnika), krsný a krsná

(Lanžhot; kmotr a kmotra je tam
na bimvce). Na jižním Opavsku
užívají slova »poteek< (z nm.
Pathe). Na Žársku > kmotra Havlí-

ková* znaí kmotru, která byla dít
pi ktu na rukou držela; ekne-li

se však ^ kmotr Havlíková*, je to

pouze žena kmotrova, kterýž byl

ktnci posloužil (R. a Ž. 23).

kmotrovaf, býti kmotrem: Koli-

krát do (kdo) kmotruje, toféj má
schodk do nebe (Vlk 3).

kmotrovaf se s nkým, íkati mu
kmote.
Kahnice, pl. f., vinohrad (Ra-

déjov).

Knhya, hora (val.).

knz, ploštice zdobená.

Knženky, pl. f., tra (Blansko).

Knží hory, vinohrad (Bzenec).

Knžíkov, tra (Blansko).

knžvka, hruška toho jména.
kníkalka = vejskalka, šlížek; jsa

dlouhý, v krku uvízne a »kníkne«,

výskne (záp. Mor.).

knísat sa, -šu, klátiti se, kývati

se : Zub sa mi kníše. Zbožjé sa kníše,

kedz vtr fuí (Dob.). ervené ja-

bluko nad vodu sa kníše (Suš. 578,

hor). Kalina, malina nad Váhom
sa kníše (Bart. III. 415). Péro sa

kníše za širákom (hor.).

knihy, žaloudek hovzího dobytka

:

Kráva má zapeené v knihách.

knižák v. svobodník.

kníže, n.: Umíralo jedno kníže,

ale i skonávalo Kda II. 99 v. hráb.
knížky, kniha modlitební.

knofei', -ffa, knoílík (laš.).

knofra, šiška (Podl.).

knofFaj, -a, veliký knoílík: Cigáni

mli u vest stíbrné knoíTaje taják

vlaské oechy (Slav. L. XIII, 373).

kok, kyj (han.).

knot, 1. dcko: Pokaj enom, ty

knote! 2. trhan (val.), 3. knoty, staré

vci vbec, zvlášt šaty : Zebráí své

knoty a šél (= svých pt švestek,

dle nm.).
knotavec, knot, zlé dcko: Tokaj

ten knotavec malej (dok. 236).

kuet: Prasata ve chlév kuíja
hlady (Slov. obr. 258).

knutel' (slov., val. z nm. Knittel),

kolek, jímž se povíslo na snope
v uzel stahuje; han. róbF, dol. vrúbl;

laš. knebl (z nm.).
knutCovat, snop knutlem zavazo-

vati (han. róblovaj.

kobeHnica, klevetnice (Jicko).

io»



148

kobettova 1. ním: strkati, dr-

cati : Nkobeítuj tak s túm korébkúm,

2. pomlouvati, klevetiti (Jicko).

koberá, bichá (laš.).

koberec, plachta, v níž nosí ci-

kánky dti na zádech.

kobero, bicho: Kráva byía ve

vod po kobero (laš.).

koberatý, bichatý (laš).

koberuTa, bichatá: ženská, kráva

(laš.).

kobirek, šotek, skítek (Prost-

jovsko).

koblih, koblížek 1. smažený (v o-

statky), 2. podlouhlý makovník,

3. = nové Teto, na nový rok peený
kolá (Jicko).

kobiók = klobouk (Zábežsko).

koboHnica (= kobeltnica), po-

mluvaná klevetnice (Zl.),

koboltovat (kobeitova v. t.), vi-

klati, na p. otevenými dvemi: Co
tým koboltuješ? (Zl.) Svia kobot-

tuje vrátama = narážejíc do nich

rypákem tese jimi (Slov. obr. I. 258).

kobaf sa, váleti se (val ).

kobrtaf, pevraceti, pehazovati:

seno (laš.).

kobyranka, druh švestkového

ovoce.

kobyraší, šovík (val).

kobylí mláto, symphytum o.
(bot.).

kobylina, stolice na strouhání dra-

ek (val.).

kobyllnec, koský trus.

kobylíší, šovík (Zl.).

kobyližka, kobližka (Lor.).

kobytka, chudé pohaní zrno (val.).

Kobylnice, pl. f., tra (Domanín).

kobzák, druh brambor, »v jam-

kách ervený*.
kobzal', brambor (laš.).

kobzaTnisko, pole, s nhož skli-

zeny kobzale (laš.).

kobzol', -a, m., brambor (laš.).

kobzoTanka 1. na kobzolová,

2. polévka kobzoFová (laš ).

kobzolisko = kobzafnisko.

koc, devný holubník (záp. Mor.).

kocan, kocanka, jíva (laš.).

kocanky pl. f. nb. kociankj/, je-

hndy jívové (laš., val.).

kocanková nedl'a, kvtná (laš).

kocar 1. karabá (záp. Mor.),

2. hl (Jevíko), 3. trudovaka (v. t.).

kocat, tlachati (záp. Mor.). Odtud
název nkterých hospod »kocanda«,
vlastn místnost, kde se kocá.

kocavý, tlachavý (záp. Mor.).

kocián, gnaphalium dioicum (bot.).

kocicat, equisetum arv. (bot.) laš.

kocmanda, bramborová kaše

(hor.)

kocmaf sa, šukati se, dlouho se

oblékati a p. (val).

kocmoch, mouná kaše (Br.).

kocmrda, úlisník, lichotník (záp.

Mor.).

koco i koce, -ca, ptaí hnízdo

(val).

koco, kdo kocá, tlachal (záp.

Mor.).

kocourník, calamintha acinos

(bot.).

kocúaf sa, kokovati, milkovati

se (jako koky): Mach s Rozinu sa

kocúali (Vlk 23).

kocúr 1. 10— 12 žemenek lnu n.

konopí u vnec spletených (Zl.) v.

žemenka 2. silný etz na brždní
vozu i saní, 3. chumá speeného
sena a p. (Lor.), 4. trudovaka (v. t.),

5. druh tance: kocura hra (Opav.).

kocúry 1. domácí papue z okrajk
(val), 2. zkažené, pepálené cihly

(Opav.), 3. = tcho, vc (zvlášt

obilí) domácím zlodjem ukradená
a prodávaná (laš.), 4. pšinka: jit

kocourama (Jihlavsko).

Kocúry, pl m., tra (Žeravicc).

kocúrek (== vaek), nástroj ho-

blíkový na vyhrnování dlabu ve

dev (val ).

kocúif, vynášeti kocúry (v. t.):

Ta, by všecko zkocuita (laš.).

ko, -e, f., koár (slov.): Stup, d-
veko, do koce (Suš 22). Nebudem
a v koi vozit (Suš. 258).

koárky, pl. m. koloto,
koi, -a, o, koií: Sova ma kou

híavu (laš.).

koi, -a, koí (slov.).

koiák 1. talí, na nmž se dává

kokám (han.), 2. míšek na tabák

z koií kže.
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koianka (kovka), jablko toho

jména, ervené, kyselé.

koií híava, jablko toho jména,

sladké; k. mydío, saponaria off.

(bot.); k. ocas, druh révy =: husí

apa (v. t.). k. pazúrky, houba ma-
jvka, k. svaba, zelí a zemáky (val.),

k. tanec, kousky se zelím (Teš;
jinde hrách s kroupami), k. zíato,

nepravé.

koiky, jehndy jívové; svtí se

na kvtnou nedli.

koimama, milovnice koek.
koírka u vozu, kozlík (v. t.).

koiš, -a, koí (Suš. 756).

koka, kotev lodní (val.).

kokovat, hráti si jako koka,
žertovati.

koovka = koa zelina, mentha
crispa (laš.).

kovar, veliký hrnec (val.).

Kovara, píjmem'.

kovaria, -ie, zvodnlý sníh (val.).

koda, -a, kdo kodá, mluví páté

pes deváté (záp. Mor.).

kodat, klepati, tlachati: Ve dv,
dež se sendete, ve se nco nakodáte
(Maš.).

Kodle, -ete, n., Karel (sev. Mor.).

kofra, -fe, plechá (laš); koíTa na

mTéko, plechová nádoba (Frenštát).

kohan, veliký hrnec (val ).

kohélif, vyvrátiti: hrnec (val.).

kohcaf, velice kašlati (val.).

kohra, škared kašlati (val.).

kohút: chodník dlaný na kohúty
= serpentiny (Frenštát).

kohufák, štyra slepií (Kunštát).

kohútek 1. u pluhu (v. pluh 11),

2 papaver rhoeas (bot.).

Kohútí, tra (Koryany).
kohúti ocas, orobus vernus (laš.),

2. k. mliko, zákalec ve chleb (han.j.

kohútlt se, rozpáliti se hnvem:
Hned' se kohútí. Zakohútií se =
zaervenal.

kohýaf, siln kašlati (val).

Kochan, píjmení.

kochání, »potšení», milá: Sedaj
na vz, kochání moje! (Suš. 455, od
Val. Mezi.)

kochánek — kochanka, milý —
milá {\aš.) : Eše mj kochánek n-

snidaí (Suš. 196). Švarný šohajku,

mj kochaneku! (Suš. 351.) Dobro
noc tob vinšuju, kochanko moja
(Suš. 339).

kochaf, milovati (laš.): Kochaj

m! (Suš. 387.)

kochat se v nem, míti zalíbení:

Ten strýek se pej v tem tuze rádi

kochajú (dok. 62). Jeden, dvá se

v tem velastvjú kochajú (dok. 124).

kocholka, chocholka (Zábežsko).

kojácnúf, svaliti se: Ostrévka (na-

ložená) kojácta (val).

kokáš, trudovaka (v. t).

kokeš, -kša, kohout (Žd^r). Hra
na kokša (ND. 163).

kokodovy hody, úvod s díttem
(val.).

kokohrtí, papaver rhoeas (bot).

kokoi, -a, m., konvalinka.

kokoišek, pták troglodytes par

vulus (hor.).

kokošek, kohoutek: Ty kokošku,
nelítaj, tej kuiky nechytaj (val )

Suš. 434.

kokot, kohout (laš.): Kokot vje
(Suš. 742). Beznový kokot, dít
v beznu narozené (Vyhl. XVÍII
450).

kokota: Kohút kokotáí na dvoe
na slépky; vykutat chrobáka (onom.
svolával slepice) (Slav. L. X. 32).

kokotek u pluhu = kohútek (v. t).

kokoti peí, iris germanica (od
podoby kvt).

kokotice má jména perozmanitá
1. povyka (Tršice, Litovel), 2. po-
pádka, popídka (M. Budjovice),
3. povítka (Zábeh), 4. votáka (Nové
Msto), 5. kozina (ib.), 6. hubík (-o-)

Stelíce, 7 zrzavka (Frenštát), 8. ze-

zulena (slov., val.), 9. zíátenka (val.),

10. pozíátka (laš., hor), 11. zíato

(laš.).

kokovdákat. Kúra kokovdáká:
kokokokokokovdák, nesu vajca do
Slovák (ND. 69).

kokrhel', -a, m., drdol, epec:
Umela židovka v kokrhéli (píse).

kokrhéií, papaver rhoeas.

kokrhuhú, hlas kohoutí. Kohúti
kokrhúkajú (val.). Kohótek kokyryhá
(Bart. II. 396).
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kokšit se = kohoutit se, zlobiti

se (záp. Mor.)

kotacat, klátiti: Jak ten vtr téma
stromy koíacá! (Zl.).

kotá na východní Morav bývá

jenom na svatb za výslužku: Sná
neideš s koláem = ze služby (Vlk

27); sice íká se kolám »vdoíky«.

kotáek, 1. vdolek (Podl.), 2. ko-

láky s kadlátkama = švestkové kne-

dlíky (Br.), 3. hatužky, noky (val.).

kotáný: Bazala býí lovk takto

dos koíáný =: mohl s ním každý
ubýti, se srovnati (Vlk 18).

koláová misa = na koláe (Mal,

XXIII. 220).

koTaja, -je, kolej : Sedí na kolaji

vtáa (Suš. 545). Co je po vodince,

co tee kolajó (Suš, 214). Krev se

leje koTajama (Suš. 124). Tak to zas

ostalo na starých kolajách = pi sta-

rém (ZL).

kolajka, pták vanellus cristatus

(záp. Mor.).

kotárík, tovaryš koláský (laš).

kofata, klátiti, kolísati (val).

koTco (koFce, -ca), koleko ; koTca^

-lec, plužná koleka (val.).

kotí, coll. drobné kolky : Uhraba
íúku z jara z koíí a kamenci (Vah.).

kotoví, drobné haluzí nebo tísky

(val).

koídýcaf, klátiti: Koídyca se to

(laš.).

koTe užívá se hojn za pedložku,

zvlášt na vých. Morav, 1.=: okolo,

mimo, podél: Kole té zahrady byla

veHká ze (Kda II. 209). Chodil pán

Bh kole hrobu (Suš. 3). A když
bylo kole vesna (Suš. 434 = neda-

leko, blízko). Réž budeme mlátit až

kole vánoc (Zl.). Kole našich oken
tee voda dobrá (Suš. 265). Kole
Dunaja chodila (Suš. 156). 2. Zastu-

puje asto pedložku o ve význame
peneseném, zvlášt spojovanou s lo-

kálem a pedložku stranivá (s strany),

na vých. Morav neobvyklou : Díá
koTe poFa, koFe hospodáství, kole

dobytka. Díáí kole vinohradu. Na
díáí sem se kole toho. Poád kole

toho práci mla (Kda II. 22). Bu-

deme rozprava kole vaši cerky, dy-

byst nam ju dali (Bart. II. 141).

Rád bych s varna kole téj vci pro-

mluvil (Zl.). Byía akorát kole téj sto-

doly e. Vykíádáí kole teho knza.
Kole tých hodin sem sa naplakala

(val.). Ptal se v kanceláu taky kole

teho placeni, a ekle mu, že to može
plati až v dubnu. Už sem se ho ptal

kole teho koa, jak draho ho kopií

(Mal. XXIV. 139).

koTé, -á, coU. kly vinohradské

(slov.).

koTeba, v em se dít kolíbe

(mimo kolébku), na p. z plachty

na poli urobený.

koréba, kdo kolíbe: Hulaj, belaj

a nepla, pil by víno koléba (Suš.

510).

koTebina, prohlubina na cest, die

Mulde (slov.).

Kolebina, tra (Dok. 189).

KoTebiska, n. pl., tra (Halénko-

vice).

koTebuša, -še, koleba, houpaka,
dtem pi práci na poli z plachty

udlaná (laš.).

koleek, sirka (val.).

koleka (koFca) pl. n. = . ko-

leko.
koTeda, 1. zvláštní píse vánoní,

zpívaná po domech, 2. dárky pi tom
vybírané: Já du na koledu, nesu si

pyteF (ND. 218), 3. lovk povídavý:

To je koleda, ten toho nakofeduje!

koTedník, kdo chodí po koled:

Já sem malý koledníek (ND. 219).

Koledník, tra (Blansko).

koTedovat, neustále o jednom mlu-

viti.

koFéj — to Téj, kolik— tolik : Koféj

ty chceš, toléj já ti nemožu dat (slov.,

val.)

kotek, 1. kuželka: Na ti hypy
zhodíl enom dva kolky (Zl.). 2 Po
plot kolek = daleký píbuzný (Zl.)

3. ryba aspro Zingel (Podl.). 4. kol-

ky = roždí (val.).

kotem : Dež si to kolem a kolem
vepoitáš, tak uvidíš, že eše ztratíš.

To teni je kolem do kola = roz-

vláné (Mal. XXIV. 139). Dti se

kolem toho bily = o to (Kda I. 49).

koFená, 1. lovk kolenatý (dok.
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230), 2. vysoká bota, jejíž holínka

v pedu sahá nad koleno (Liš.).

koTenaky (kofensky), po kolenou.

kolendovat sa, odtahovati pi práci

(slov.).

kolerové kapky = od kolery.

koTeso, kolo (hor ) : Žena zatoí
pás do kolesa 'Mor. lid 16), KoFesa
íámat, dtská hra fND. 175).

kolevá, okolo, mimo: Mele se toze

kolevá mn (fig. 70). Šit kolevá mn
(Mal. XXIV. 139).

kolíbá, devná bouda na salaši,

odkorky pokrytá, na zpsob stechy
na nizounkých stnách postavená.

V ní bydlejí baa s vaíachy (pastýi)

val. rum.

kolíbka : dlat kolibke = pokosy
(ovsa) shrabovati v hromádky, co by
mohl vzíti do náruí (Jevíko).

koliha, pták vanellus cristatus (Da-

ice).

kolik — tolik má v gen., dat, lok.

kolikátí — tolikati, v instr. vedle koli-

kátí též kolikatima — tolikatima.

Jiné tvary jsou : KoFéj — toféj (slov.

;

ostatní pády jako kolik); kefo —
teFo, kolko — tofko (val.); kolik —
teféj (s teléj lidmi, Jicko); kefo —
tefo, kefko — tefko (tele, telej),

kyFa (kyfe) — tyfa (tyfe), vefej —
tefej : velej krajuv, teTej krojuv, o kefa

hodinách (laš.).

kolikerasto: tatar spletený v koli-

kerasto (val.).

kollknást = kolik: Už koliknást

rok nebylo snihu (Zl.).

koliký — toliký, staroeské (nyní

jak velký, tak velký) zachovalo se

posud na Morav tmito tvary: ko-

liký — toliký (slov.) ; koIký — toFký

(val. laš.); keli (-a, -e) — teli (-a, -e),

kelky — telky (laš.): teli les, tela

kniha, tefe pofo.

Kolín, tra (Jihlavsko).

kolínek, kousíek (v ei dtské):
Dé mi kólinek (záp. Mor.).

kolísa, kolíba, kdo kolíbe dít

:

Za kolisaa ho vzali (Dob.)

kolísarka, povidla (val.).

kolíska, kolébka (hor.).

kolísaf, -šu, kolébat (hor.): Mamka
ca (=a, t) kolíše (Suš. 511). Dora

kolísaía dzjéca (Dob.). Aneša chodzí

s Fúskú kolišjúci =: chodí s ní na
pole a tam jí kolíbe dít (Dob.).

kolít, taniti (Bzenec).

kolítý, koledavý, povídavý (han.).

koTký (v. koliký), mnohý: Kolky
nemá ráz co do huby stri a musí
též by. To kofcí ani dvá chíapi ne-

zeá. KoIký si ? = kolikátý (ve škole)

Vah.
Kolmaka, píjmení.

kornást = koliknást, kolik: desek
koFnást kop (Vlk 46).

korní: Kujeme ti kolní hebíky
(Suš. 31 ; od slov. kláti — koli).

KoFm' hon = hlavní hon podzimní

(laš.).

kolník, 1. klna s patrem (Jem-
nicko), 2. turín (epa) Krumlovsko.

kolnohý: Dostál sem pstí vod
bab kolnohé, šmatlavé (ND. 244;
srovn. kolohnát).

kolny, štpný: Devo je kolné =
dobe se štípe (val.).

kóto, 1. Má hubu dycky na celé

koío = mluví plným hlasem. Být

na ceJé koío híadný. Je vdaná na

pt koía (o svobodné matce). Ko-
houtek staré runice natahuje se

na pl kola nebo na celé kolo ; od-

tud ona obrazná rení. Di mi na

kolo =: k šipku (Žár). Msíek je

v kole = v ohrad (laš.). 2. kolá
darovaný chase za výslužku (Br.).

kotodj, -a, 1. Našim pedkm
kolá slul kolodjem (arch. II. 4).

2. mluvka (Opav.), 3. ošemetník, »ne-

zmíá edem dycky na njaké peklo

«

(Vah.)

kolohnát, neohrabaný velikán.

kotomastryka = gummi elasticum

(ND. 177).

kolomba, -a, m. = kolemba,
houpaka (Br.).

kotoštyja, vadivá ženská (val).

kolovaný: Mé pantliky ervený,
kolovaný bílý =: s bílými koly (Suš,

443).

kolovrátek (koíovrotek), pták íice-

dula hyppolais (Frýdecko).

kotovratníca (korovratnica) ^ ko-

lovrátek na pedení (Zl.).

kolozub, zub rostoucí mimo adu.
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kotozubec, kl se zuby (kolíky)

po stranách vynívajícími, na nž se

napichuje obilí (Vek).

kolozubý : baba= bezzubá (= ho-

lozubý?).

koltún (koidún ; ve Slezsku i viíko-

diak), splichtní a pplstní vlas (plica

polonica), kee, hysterie (val., laš.).

Koítún povstává z leku, z markot-
nosti (lítosti) a ze zlosti. Koítún je

tvero: 1. kudtatý (splstné vlasy),

2. suchý (vlomí se do kostí, které

pokiví), 3. mokrý (hnisající boule),

4. paskudný(mlsný); nemocný má co
chvilka jinou chu, tu na blku, tu

na maso, na ovoce a j., a když mu
po vli nebude, trhá kosti a steva,

psobí horko a zimu atd. Odtud
koítún znamená tolik co neodolatelná

chu, laskominy: Mam velikého koí-

tuna na koiae. Daj mu, a ho koítún

nepoláme! (Vyhl. VI. XIX. 154, Mor.
lid 209), 2. špinavec, všivák (laš.).

koftunova zeh"na, plavu (laš).

kotužník, koželuh (laš.).

kolViinský, kterýkoliv: Na žjád-

ném koviviinském mjésce (Dob.).

komár. »Když jsem uvidl nkde
ve slovanské Praze v hostinci nápis:

,Kibic, drž hubu!' vzpomnl jsem si

na hostinec v msteku na Valaších,

kde u karetního stolku byl nápis:

, Komái, mlte!' Jak výten je vy-

stižena slovem komár dotrná ne-

odbytnost adie pi kartách!* (Slav.

L. XII. 230)
komárník, prkenný stolek v kolib,

na nmž se suší hrudky brynze (val).

komárovat, dotrn nahlížeti: Ko-
máruje na všecko.

kombis, komise (Dob.).

komenda, komando: Je tam pod
dobru komendu =: v písné kázni (Zl.).

kometa, komedie (slov.).

kominá, 1. kominík, 2. dozorce

nad komíny od obce ze soused
ustanovený (Skop. II. 76), 3. pták
ruticilla phoenicurus (Zl.), 4. houba
boletus scaber (Zábežsko), 5. me-
lák zcela erný (ND. 212).

komináík, pták ruticilla tithys

(Krumlovsko).

kominíek, pták luscinia rubecula

(Daice).

komoTa, -e, slepice toho jména,

s malým hebínkem bez drdolu (val.).

komotá kráva, koza, s jedním ro-

hem nebo bezrohá (val.).

komonec, -nca, dlouhý úzký een,
který se piiní k otvoru ve svislích

stodoly a vrabci se do nho nahá-

njí (ZL).

Komonec, vrch u Luhaovic.

komora, 1. podružství: Un je tam
kumoru. Vydaía se pod kumory (laš.).

2. plíce: má dobro komoro (Maš.).

komoráš, -a, má o svatebním ve-

selí na starosti komoru, t. j. vydává
jídla a nápoje (Df.j.

komoica, -ce, menší než komora
a vtší než komrka: Ze sín vchá-

zelo se do komoic vrchních a do
dolní komory (arch. III. 26, han.).

komorní sluha = komorá (Dob.).

komorníek: Kdyby o mn mj
tatíek vdl, on by pro mne na
vozíku pijel, a pijel by v pkném
komorníku (Suš. 487) = »koár, jen

že bez per, dost tžký, se stíškou
na tyech sloupcích, se záslonami
a poduškami* (Jirásek, »Sv. Mikuláš*

39).

komorník, hofer, podruh (slez.);

bydlí »pod komory*.
komplt, nešika: Ty kompite(Žár);

též píjmení.

komat (= zkoumati?) pozorovati:

Kómal, ešle je v kostele (han.).

komzif, dráti: Poád' ty gaté

komzíš! (val.)

kon : Ten dlá kóny! =: vyvádí

kusy (záp. Mor.). To bude teprv

hon a ko (Ž. obr. 80).

Konaka, tra (Blansko).

koák, voják na koni, kavalerista.

konár, silná haluz; »haluze má
edem strom jehlinatý, listnatý má
konáry* (val.). Na Hané místy koár.
koa, -a, obchodník s komi.
koaif, obchodovati s komi

(Slav. L. XIII. 208).

kona, skonávati, umírati: Tu ho-

dinku, dych konala, joch se tady
zpovídala (Suš. 775, laš.).
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koná ddiny, lesa, zimy a p. =
konec, na konec (Zl.).

konahaja (na konahajoch),
tra (Žeraviny).

konevá = koná (Spytinov).

konina (kuina). jetel; vodní
konina = hoký jetel (Vyhl. VI.

XIX. 151).

koniny pl. f. 1. ostatky maso-
pustní, 2. pole, pastviny a paseky
od osad vzdálené (Viz.).

konek, koneek = ocelové péro;

jeho špice je konúšek (Dob.).

konitý, špiatý ; zaezat na kon-

it© ^ do špice (Zl.).

kondel (kondýlek), chundel, chu-

má (vlas) Jevíko.
kondrab, pondrav (laš.).

konec: Mám to na konec jazyka
= už už si vzpomínám, ale hned
mi to zas uniká z pamti. Na takový
konce došli (dok. 213). Do ví, de
je mu konec = kam se podl (Vlk

101). Ale kde tem byl konec! =
kdež ti byli! (dok. 247.) Nevím tomu
konca kraj a = nevím si s tím rady.

Já o a, syneku, dokonca nestojím

^ nikterak, docela (Suš. 241). Od
té chvíle bylo tomu strašidlu konec
(Kda II. 251

;
pojí se se slovesem bez-

podmtným na zpsob píslovce). —
Pojíc se s genitivem, zastupuje ped-
ložku : Konec Veteova stojí tamto
milá (Suš. 582). Budó se sthovat'

konec bezna (Mal. XXIV. 63).

konen: Nemožu ho konen
vypravi ze stavená = nijak, o živý

svt (Jicko).

konený konec: Nechél do ko-

neného konca (Zl.). Nemožu kone-
ným koncem dómu dosta (Jicko)

= nijak, o živý svt.

koní nnaf (a), mentha pulegium
(bot.).

koníek 1. sýkorka parus cau-

datus, 2. fazole žlutá s ernými pruhy
po bocích (ND. 181), 3. aquilegia

vulg. (bot.), 4. druh tance (Suš. 602).

koník, colchicum autumnale (bot.).

koninec, koský trus (Kda I. 62).

konlf sa, divoiti se: Co ty sa

toléj koníš ? líceš jak skonný } (Vah.)

konofollja, -je, kalafuna (Slav. L.
XII. 190).

konopa, pl. konop: ZeFená ko-

nopja (Suš. 266). Konop jsou po-

skoné (posknky) a híavaté (hla-

vaky).
konopá, -a, m., eupatorium cana-

binum (bot.).

konopáska, slepice barvy konopné.
konopastý, zelené barvy konopný

(val.).

konopica, -ce, 1. =: koova:
konopice máac (Dob.), 2. plevel

rostoucí v bramborech a ve In (záp.

Mor.).

konopka, anemone nem. (dle po-

doby list) laš.

konopuTa, -Fe, hruška toho jména.
konorza (konurza, konurz, ko-

nlza), parus maior.

konouška n. konejška, visutá ko-

lébka z plachty, houpaka (záp. Mor.).

konrábek (kunrabek, kundrotek),

glechoma heder. (slez.) bot.

konrádka lycopus europ. (bot).

koský: k. handlí, obchodník
s komi, k. hlava, hruška toho jména
= baba, k. šáv (šiv, šiber), rumex
aquat. (bot.)

konšet. Za as patrimonialních

byli v obci dva konšelé, obecní

úedníci, kteí konali službu policejní

a po ddin oznamovali jako nyní

bubeníci.

kontrabáš, -a, m., brambory s po-

hanenou kaší míchané, v mléce
peené a slaninou maštné (val.)

Kontrbovce, tra (ejkovice).

kontráš, -a, kdo zpívá nebo hraje

druhý hlas (hor.).

kontrova, zpívati nebo hráti druhý
hlas: Daí sa zpjévac kontrujúci

(Dob.).

kontua, -Fe, ást úpravy ženské
hlavy, obalena z vlas nebo z plátna

(hor.).

konýšek, koneek : na samém ko-

nýšku.

kopa : Když se njaká zmna na
hranicích udávala, t. j. když sadili

nové hraneníky místo starých nebo
na místech sporných, mládeži (i nej-

mladším sousedm) pro pamtnou
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dávali >držeti kopy<, položili je na
hraneník a vysázeli na zadní ást
tla arch. I. 87).

kopá, -a, nástroj o dvou želez-

ných zubech na kopání hnoje.

kopaka 1. žena, která kope (bram-
bory), 2. kopání (brambor): Ma-
minka šli na kopaku; plur. kopaky^
doba, kdy se okopávají nebo vykopá-
vají brambory; Byío to v kopaky
(Lor.).

kopal', -a (slov.) = kopá.

kopanica, -ce 1. role z lesní pdy
vzdlaná, 2. pda snhu prostá (Lor.),

3. kopanice, samoty od ddiny vzdá-

lené, po návrších (kopanicích) roz-

troušené (= paseky) hor.
kopaníár, obyvatel kopanice, pa-

seká: Dzedzinarja sú horší než ko-

paniárja (Dob.).

kopanina = kuovina, role vzd-
lané z vykoovaného lesa; název
tratí ve všech krajinách hornatých.

kopaf se emu, protiviti se: No
vidiš, jak se's kopaí rukavicám, a

vef só ti dobry (Mal. XXIII. 43).

kopanka, kopeek (las).

kopit zemáky, okolo každého
povyrostlého trsu bramborového shr-

nouti zem v kopeek.
kopitý, vrchovatý: kopitá štvrc

zbožja (Dob.).

kopec, ke: kopec ržové, šipkové,

chlupnkové (angreštový) (han.). Maš
híavu jak trnový kopec (Opav.). ; coll.

kopí; kopší, kopšoví (Zábežsko).

kopeek (kupeek), malá šttka
(Br.).

Kopené, -ého, tra (Zl).

kopenec, -nca, \. ohrnova kob-
zole do kopencuv (laš.), 2. mrave-
ništ (ZL).

kopidot, hrobník (val., laš.).

koplja, -je, kopí: Sv. Jui vytáhnul

kopiju (Suš. 40, laš.).

koplnc, -ca, mezník (Lor.).

kopka, vrch kamen, za stará ku-
latý: Postavil talí na kopku =: na
kamna (záp. Mor.).

kopla, stádo koní: Mladý aji starý

kon vyhánli do kopie (dok. 125):

Dokud obecní pastviny nebyly roz-

dleny, vyhánH kon na noc do
kopie.

kopla, pastý koní v kopli (dok.

242).

koplín (kuplník), kurník (záp.

Mor.).

koplhoun ( ó-\ velká, silná mo-
tyka do skály, na paezí (Jevíko)
= kyihof (slov.).

koplínka, místo na výsluní, s jara

díve jiných snhu prosté (»kopné«):
Ovce sa na koplinkách pas (Dob.).

Kopná, kopec nad Rusavou (Slob.).

kopák, žebinový vz, na nmž
se odvážejí kopy s pole.

kopat (kopnt, kopnut) táti:

Už kopná, bude vesno. Snih už
skopáí. Sl všecka skopala. Javo-
rina kopní. Až snah podkopn =
zdola stáje (val., hor.).

kopnit se, kouiti se, paiti se:

Z krávy se kopnilo (záp. Mor.).

kopno, holo, bez snhu s jara:

Už je kopno. »Je u vás sanica?<

>Už je ai u nás kopno.* Po kopn
nepojedem na saách (val., hor.).

kopný: kopná zem = v zim,
s jara snhu prostá (val., hor.).

kopol', zvláštní pec >honací«, barvy
erné a nad oima má žluté skvrny,

»kopoíy« (hor.).

koprnt, dychtiv ekati (Zá-

bežsko).
koptedryv, hlupák: Co pak si

mesliš, že so koptedryv? Pvodn
asi tolik co Horák, kteí takto vy-

volávali díví na prodej a na nž
Hanáci s vrchu hledli (Prostjov).

koptit se, prášiti se: Koptí se po
selnici (Maš.).

kopýcnúf, škared kopnouti (val.).

kopyst, -u, m. (Daice).
kopýšek, kopeek (slov., val.).

kopytco n. l<opýtce v. krpec.

koráb, nco vydoupnlého, zkor-

natlého. 1. strom vypráchnivlý

:

koráb vrbový, 2. studánka, v níž

takový koráb zasazen jest místo obe-

zdívky, 3. suchá kra z paez a

uschlých strom, sama se odlupující

a odpadající: Do do lesa na korábe
(Maš ). 4. vyžraný zub : Mám v hub
už enom nekohk koráb. 5. Kostra
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koská. Odtud: Dostal se na koráb,

už je na korábe (auf den Hund
kommen), hubený jak koráb, starý

na koráb a p.

koalka (goralka) má jména roz-

manitá, na mnoze satyrická, z nichž

vyznívá osvdená pravda » Video
meliora proboque, deteriora sequor*:

utra, švitoryja, bramboria, kova-
ryja, žmíchanica (vl. rozbedlý sníh),

švihula, vrzuTa, haías (vl. hmot),
trklica (trkati), židovské n. volské

sluze, mra, gra, mra, gergelica,

brblavá, šmajda, patálija, šmatlavá,

trápení, gebufa, strkufa.

korban, trudovaka (v. t).

korbel', -a trudovaka (v. t.).

korbelek, výdumek z vejce.

korbica = . koleko (u Pern-

štýna).

kord : Sú spolu na kordy (ne-

pátelé). Už ste zas na kordy? (už

jste zase v sob?) >Pod kordem a

bosky«, praví se poekadlem o tom
kdo je sváten odn a bos, má
nový kabát a staré, ošumlé kalhoty

a p, (Zl.) V listin dané dne 30. listo-

padu 1669 Františkem hrabtem Se-

renim cechu kováskému atd. na

Lomnici se naizuje, aby tovaryši do
chrámu Pán chodili v kordech;

* bosýma nohami nechoditi dostaten
se naizuje a ukládá<. Cas. Mat.

Mor. XXII. (1898 str. 401). 2. skokan
(Podl).

kordovat sa s kým, býti na

kordy, hádati se (Zl).

korduta, kordúlka, vesta mužská
i živtek ženský (slov., val.),

kordybaník, koželuh (Frýdek).

korec, budka špakm na strom
nachystaná (Jicko).

koe: Prodáí obilí na koeni:
:= na stojato. Dál 60 zl. za seno

hned' na koeni = na louce, ješt
neposeené. Sak sem jí neprosil

jemea na koeni (Bart. III. 358).

Abyste vdli, pro ten róblék nosim,

tož vám teho povim koe = grunt

(Vyhl. I. 134).

koenaka (koenvka), hruška
toho jména, chuti koenné.
koenák, co vyrostlo z koene,

od koene: stromek, kyj, agan
(vých. Mor.).

koene, -ete : šípové koene
(Bart. II. 401).

koení pepmé n. štyplavé n. prost
koení = pep (hor.), koení v-
trovo, keovo, žaludkovo =^ od
vtr atd. (Daice).

Koretiny, pl. f., tra (Blansko).

korhél', -a, pijan: Co je to za

chlap, takový korhéf je z nho
(Slav. L. XII. 131).

korho, -a, nezvedené dcko, vý-

rostek, který si poíná dtinsky
= orgo (Zl.) ; též píjmení.

koistiivý, zištný: On néni koist-

livý (Val.).

koíšek, konvalinka (záp. Mor.).

korFák, voják od pluku arcivévody

Karla : Išli za mnú, išli vojáci kor-

ráci (Bart. III. 655).

kornatf, práchnivti, trouchni-

vti: Zino je zkornatíé na práchno.

Za sucha semeno v zemi zkornatí

(val.).

koroba, -bé (korábika), korouhev
(han.).

koróbník, korouhevník (Vyhl. I.

127).

korovika, korouhev (Zl.).

korovrátek, sanguinosorba oíT.

(bot.).

koruba (koruBa), korouhev (laš.).

koruna, kra stromová. Di ty

stará koruno! (alte Schachtel) laš.

korunka, brouk sluneko (ND.
48).

korusat se (o) s kým, býti v ne-

pízni, na štíru (Jevíko).

koruženka, bytost bájená = divi-

žena ; snad od kruh (kol), na nichž

své reje provozují (v. násl.).

Koružné, tra na Nákelsku; na
Senické stran totéž pole Kruhy.

koryto 1. troky, korýtko, necky
(Podl., hor.; koryto a korýtko ve

chlév je tam hrant a hrantík). 2.

eišt (srb. též korito).

Koryta, pl. n., vinohrad (Stelíce).

korýtkový : Když na Kyliána prší,

bude žito korýtkové =: hubené (Mor.

lid 81).
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kosek, -ska (laš.), kosík (Bítov),

kosovec (val.) = kos.

kosy, pl. f. pás v souhvzdí Ori-

ona: Už sú kosy nade mlýnem (Suš.

631). Vera z veera vysoko ko-

senky vyšty (Bart. III. 211). Vera
odpoleda vysoko kosiky vyšly

(Suš. 382).

kosák 1. (vých. Mor.) = srp (záp.

Mor.) : Šlo dvátko na traviku
vezma kosák pod pažiku (Suš. 189).

2. šindel, seseknutý s jedné strany

>koso« (šikmo) na krytí »paže«

(místa, kde se scházejí dv stechy
téhož stavení).

kosby (kosinky), žn senné (Dob.).

kosec (nom. pl. hor. koscovjá),

kdo kosí, seká: Nech si svých

kosc hledí (Bart. III. 516).

kosen, -sna, vtev (Dob.).

kosimo = kosmo (laš.V

kosinka, peroutka, kídlo husí

(han.).

kosí 1. ezací kosa (v. stolica

ezací), 2. pták rorýs: Aj Uosíi už

obretovali bau na vži (Slav. CL.
X. 31).

kosíek (kosárek), volaví péro,

ozdoba slov. klobouku.

kosisko, rukov kosy.

koslak (košFák), druh oech
s velmi tvrdou skoepinou: Za na-

šéma só voeche kosláke (Bart. III.

699).

kosFavý chod má, kdo pi chzi
te nohu o nohu (Kt z Ostravska).

kosmá, kosmatý, stapatý.

kosa, -n, prádelník (kostn) : do
kosn bžaía, bííé groše brala (Suš.

779).

kosník — kosnica, kosec, žnec

-žnice (Opav.).

koso, šikmo: Stna ide trošku

do kosa (Zl.).

kostelíky, pl. m., ajuga pyrami-

dalis (bot).

Kostelisko, tra = místo, kde
stával kostel (Želetice).

kostelník: masný kostelník = fi-

luta.

kosterní: Vykiel to na nho na
kostelní cest = na cest do ko-

stela, jda do kostela (laš).

kostelný = kostelník: Kostelný
mi snad pece za kmotra poslouží

(Kda II. 98).

kostitý, kostnatý, silných kostí

(val.).

kostka 1. pecka, 2. kotník na
noze: Na ece je voda jenom po
kostky, 3. krychle: Složíme to do
kostky, 4. prohnaný lovk: To je

kostka!

kostava, kamenci v kaši (Vah.).

kostrbát 1. jedlová ty s roz-

sochami na sušení sena nebo jete-

liny = ostrev (Jicko). 2. := trudo-

vaka (v. t.).

kostrhún 1. vysoký a suchý chlap

(val.), 2. mazaný šibal (Slav. L.
XII. 84), 3. fatká (val.).

kostúr 1. suchá vtev, .sukovitá

h', palice : tvrdý jak kostur, 2. suchý,

hubený dobytek, 3. naškrobené
prádlo, v. zlý, zpurný lovk (Opav.).

košár, ohrada na salaši, do tver-
hrana ze strung (lés) sestavená

nebo z dínek (podlouhlých deštic)

spletená. Košár postaví se na lu-

in, o^/ce zstanou v nm na jednom
míst 24 hodin (pokud ovšem nejsou

na pastv), potom se posouvá dál

a dál, až se všecka louka pokošá-
ruje a tím pohnojí (val.).

Košalska, pl. n, tra (Vsacko):
Hoe košariský jérná liška bží
(Bart. II. 28 = místo, kde stávaly

košáry).

koša, tleskati (Jicko, laš.): Ru-
kama košaía (Suš. 32).

kosatka = vošatka (záp. Mor.).

košál 1. (han. a záp. Mor.)
= híúb (vých. Mor.). 2. košálky,
hlavatice zelná (po rznu na záp.

Mor.).

košálisko, pole zelné (Maš ).

koše (Tebísko a dále na
západ) := pometlo (Znojemsko, Bo-
skovsko) =: metla (vých. Mor.).

košenáky, dtské pojmenování
mkkých oblázk, vybraných z po-

toka na hru v »drbky« (Prostjov).

košival', kostival, symphytum oíf.

(bot).

Košile ženská skládala se vtšinou
ze tí ástí, kteréž byly 1. od pasu
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do polovic lýtek, zvaná: a) rubá
(val., slov., Jicko), b) opasek (han.),

c) spodnica (Slezsko), d) spodník
(hor.), e) sukna (Perovsko) f) ko-

šuFa (dol. Malenovsko, Napajedelsko,

Kromížsko, Zábežsko);
2. ás od pasu nahoru do pl

prs, zvaná : a) opréko nebo opréí
(val., slov., dol., han.), b) opfétaka
(Záhoí lip.), c) podsádka n. podná-
ramek (Píborsko), d) stonek = stá-

nek (Místecko);

3. svrchní ás, zvaná : a) rukávce
(mor.), b) košuTa (Slezsko).

Opléko bylo vtšinou k ásti
spodní pišito a nazývalo se pak obé
rubáem, košulou nebo spodnicou,

kdežto zase tato spodní ást proti

opléku slula podolkem, Podoíek
tento (rubá, košula, spodnica) byl

z hrubého plátna konopného nebo
paesného, sešitý na zpsob nynjší
košile, a piléhal tsn ktlu. Opréko
bylo z plátna tenkého, v zadu pi-
šity byly na nm provázky, kteréž

se v pedu dírkami protáhly a za-

vázaly a tak celé opFéko vzhru
držely. Provázky tyto sluly: prorámky,
trháky, šandy, od nichž pak se ko-

šile tato také nazývala : prorámica,
trháková neb i opFénica (od opFé-

ka.*)
Opasek hanácký ml podobu sukn

a opféko bylo od nho oddleno;
bylo vzadu pkn vyšívané, z pedu
pevnou pentlí zašnrované, piléhajíc

tsn k tlu jako šnrovacka.

Rukávce, volná svrchní ást košile,

byly z tenkého plátna lnného. Záda
rukávc slují stánek, prsní ást ped-
nica; rukávy všity jsou v náramky.
Límec rukávc valašských byl úzký
a slul obojek, jinde byl límec as-
natý, 4— 10 loket dlouhý, z tenkého
plátna, všelijak vyšívaný, a slul grézl,

pFacák (han.), obršFák (slov.). Rukávy
byly na všední den úzké, bez okras,

na nedli >nažachoené« (nadrchané),

u rukou s 'kadrfaty* (krajkami).

Na Frýdecku rukávce šlovou

»chrvotek« (= chrvátek).

košrák (^ kostlák), 1. =: kameák,
šidelák, oech se slupkou velmi

tvrdou, >jádra nedostane leda šidlem*,

2. košlavé dobyte (v. t.).

košraf se, kolíbav jíti (laš., val.).

košFavý: kráva, která má klouby
vystreny dol (skosité) laš., dycha-
viná (Vah.). Jd košfavé, kolíbav
(val., laš.). Prasa zdá se njakési ko-

šFavé = chycené na plíce (Slav. L.
XIII. 418).

košuFa, -le (košeíka), blána, v níž

se dít narodí : Na velikej pátek na-

rozený dit mívá košelku (dok. 7).

košut, kozel.

kot, 1. kocour (laš.), 2. lýtková

kos, noha: Kocúr skoil na koty
(Suš. 71 1). Otríl koty= umel.Tvrdý,
zmrzlý jak kot, 3. nepálená cihla

(vepovice) val., slov , 4. druh slad-

kých jablek, 5. nadávka : To je hlúpý
kot seFský (Slav. L. XI. 275). Zhniíý
kote ! = lenivec, 6. zvláštní tanec

(Suš. 602).

Koty, pl. m., tra (Blansko).

kotaka, 1. dipsacus silv. (bor.),

2. plod lopuchy = vlk (Br.)
kotár= chotár, 1. obec se svými

polnostmi, obvod obce neb okresu

:

Na kotáre Jasenském. Strýc MiguT
býí vyhlášený družba po celém ko-

táre (Vlk 43). 2. kamenitá, neúrodná
pda : Co sa též tam na tých kotá-

roch može rodi? 3. =: kot, noha:
natáhnú kotáry = umíti (val.).

koata, tenké tísky na podpalo-
vání (Blansko).

kofátka = koiky, jehndy jívové.

koatnica, -ce, jíva (val.).

kotce, pl. m., holubník (záp. Mor.).

kotja, -je, kdo se dlouho strojí,

vypravuje; »nemože sa vykoti* (val.).

kotelek (laš.) = kotlík.

kotek, nožika: prasecí kotky
(Vlk 14).

kotna, kotnka z=. ienka^ lichot-

né jméno koky.
kotík = kotník lidské nohy (Vlk

14).

kotit se, 1. líhnouti: koka, fena,

zajíc a jiní drobní ssavci se kotí:

*) Na Jicku provázky »pi šorcoch* sluly »ramenníky<, pi >leknicoch< >nábetky«.
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Koka se nám okotila. 2. dlouho se

vypravovati odnkud : Skoro-li sa

vykotíš z domu (val.).

kottaka, oloupaný klas kukui-
cový (slov.).

kotlina, místo, obyejn vn osady

na pastvisku, kde je kotel zasazený

na vaení trnek (povidel). V kotlin

scházívá se veerem chasa na besedu.

Kotliska, pl. n., tra (Blansko).

kottoviny, pl. f., povidla (Val. Klo-

bouky).

kottvka, ovarová polévka (Vyhl.

VI. XIX. 41).

kotoTa, mosazné koleko, jež se

navléká na emeny kom na ozdobu.

kotou, koleko (vozík) záp. Mor.

kotovica, chalupa z kot (nepále-

ných cihel).

kotovka, dipsacus silv. (bot).

kotrba, hlava »dyž je v ní seka*.
kotrbeTec (kotrbenec, kotrlec, ko-

trlenec), kotrmelec: Na zemi pak
udlal pt kotrlenc (Vyhl. II. 50).

kotrbyc: Svalí-li se dít, volá se

na n: kotrbyc! nebo hopapa! ímž
se pobízí, aby povstalo (Vyhl. VI.

XIX. 331).

kotrcat se, namáhav jíti (Kun-
štát).

kotr, -a 1. rozsocha (Zábeh),

2. chrástek, chumá: Kotr imbaby
mn slíbila Kaa (dok. 62). Vetrhl

mo kotr vlas (Maš.). 3. zakrnlý
stromek, zakrnlý ke (Maš.), 4,

houba clavaria.

kotrdlenec, kotrmelec (záp. Mor.).

kotrta (laš.) = kotvría (val., slov.),

alauda arborea.

kotrrec, kotrmelec: kotrlce metat
(ND. 175).

Kotrlý, píjmení.

kotrmácnúf (:= mgnú, mo-
lazgnú, hápnú) sebú, škared
upadnouti fval.).

kotrák (samice kutrna), králík

(val.).

kotaf, kolébati (val.).

kotrnnec, -ca, mlád králií

(val.).

kotrs! kotrš! zvuk, jímž se pi-
volává králík (val.).

kotržina, nco tuhého, tvrdého

vbec: To maso je jak kotržina

(val.).

kotú, ozdoba ze stužek k vnci
(dok. 288).

kotúek v. masnica.

kotuTa, -fe 1. (== zapinák, spinka),

veliký ploskatý knoflík, z kosti nebo
perleti, zvící stíbrné zlatky, zapínat

kosili na prsou (val.), 2. = kotofa,

mosazné koleko na ozdobu koní.

To kerý je koák (milovník koní),

tož má tch kotulí na nich takové

pátee (Slav. L. X. 377).

kotúTat, -lám i- Tu, kutáleti (vých.

Mor.).

kotúlit, kotáleti : Skotúlíí sa =: svalil

se pomalu a bez ublížení (vých.

Mor.).

kotúTka, hraka podoby kruhovité,

kterou si dti »kotúrajú« ; ob. njaké
devené dénko (Zl.).

kotururú, íkají dti, kotoulajíce

ním (ZL).

kotva, brusle, želízka: Jezdí na
kotv (od Perova).

kotvica, -ce šiška dubová (záp.

Mor.).

kotvícaf se, klátiti se: Dit se

kotvícá. Láva se kotvícá (má kratší

nohu). Kt. Dod. I.

kotvísa sa (val.) = kotvíca se.

kotvísif, bláboniti (val.).

kotvría = kotría (v. t.).

kotyzovat: Nic nediá, enom kole

uhl kotyzuje = lenošiv obchází

(Zl.) ; odtud píjmení Kotyza.

kouchat, trkati := krávy se kou-

chají (záp. Mor.).

kouchnout, loktem striti (záp.

Mor.).

koukol', -a. m. : Le, sokoFe, do
poFa, nazobé se kókoFa (Bart. II. 48).

koupit, s instr, doplkovým: Tož
ve ste tó vranó kópile híbtem, a

já sem meslel, že konm (Mal.

XXIV. 67).

kouení: Máte to koeni jakyse

Špatný, poád' se vám to rozstro-

juje = nástroj kouení, dýmka (Mal.

XXIV. 344).

koumo : Když se mlhy válejí po
lukách a po horách, íká se, že je

koumo (R. a Ž. 43).
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kousat: Koše na knedle z vy-

soká = nechutnají mu. Kósni se do
prsta, do pyska =: vtip se, že tebe

kárají (Kunštát).

kousek 1. Kóskama furt to píátno

díaJ = po kousku (Mal. XXIV.
68). 2. kousky, veliké noky, bu do
polévky nebo maštné (vých. Mor.).

Kousky z chleba: vyrážkový chléb

se pokrájí, mlékem spaí a posype
makem (Br.).

koutko, prázdný otvor mezi ko-

pyty kravskými (záp. Mor).
koutkovat, prohlížeti koutky,

kapsy: Zas mn kótkuješ.? (záp.

Mor.)

koutný koš, v nmž se nosí do
kouta.

koutnica, -ce: 1. žena v kout,
2. plachta, v niž se odívá: Kótnice
byly plachty dlouhé, když si to dala

na sebe, visely až k zemi (Vyhl. II.

124).

ková, -a = ková (hor ).

kovadto, kovadlina (Vah.): Dva
strnadle kuju na kovadle (Suš. 742,

laš.).

koval', ková (laš.): Kovalu, ko-

valu, popej mi nocleha (Suš. 25).

kováík, ploštice zdobená.
kováská (t. práce): deíá ko-

váskú.
koza, -ze 1. pezdívka: Mlsná

kozo ! híúpá kozo ! stará kozo I (dve
odrostlé, když si dtinsky poíná),
2. chroust, 3. ást dud (v. gajdy 8.),

1 druh jablek, podlouhlých, erven
a bíle pruhovaných (Zábežsko), 5.

kdo se pi žatí obilí opozdívá, z
stává na kozi (vých. Mor.), 6. koze,

neštovice, osýpky (Podl.).

kozák 1. kozáky, hromadné jméno
hub (po rznu na Valaších a na
Zábežsku): Ženu pošlu na kozáky,
a sám si poležím (píse). 2. kozák
bezový, boletus scaber; kozák osi-

kový, boletus rufus (Zl.), 3. trudo-

vaka (v. t), 4. krajá na mléko
(Žársko).
kozamyška (kozomyška), chroust.

kozár (kozárek), houba boletus

scaber (záp. Mor.).

koza, pasák koz

kozet 1. stoh obilí nebo slámy
(laš.). 2. Dyž má byt noša na kozla,

to se svážu enom štyry cípy do
kíža (dok. 126).

kozelec 1. pták motacilla sul-

furea (Zábežsko), 2. valeriana (bot.).

kozétek a kozFena, kozlata samec
a samika (val.).

Kozence, pl. m., tra (Blansko).

kozí brada, tragopogon prát. (bot.),

primula veris (slez.), (=: kozí rožky)

houba clavaria; k. cecek, hrozen
obídný, má velká, dlouhá zrna

;

k. dist, anemone nem. (laš.) ; k. itka
(=: kuí itka), bradavice; k. stevo,
stellaria media (bot.); k. vymeno,
barbarea vulg. (bot.). Už je na kozím
ticátku = na mizin (Zl.) v. ti-

cátek.

kozica 1. mladá koza: Kozice
dve boty (Dob.). 2. kozí brada (Zl.).

kozika, druh hrušek = cukro-
vaka.

koziky, kvt bezový.

kozílek, kolovrátek na pízi tenkou
(kolovrátek je na pízi hrubou; Zá-

bežsko).

kozina 1. kozí kže, 2. lajdík

íianelový na obyejno (han.), 3. druh
tvrdé trávy též izurka zvané, 4. ko-

kotice.

koziák, kožich z kozí kže.

kozlík 1. zahnutý pedek spodních
gréfin (v. t.) u vozu, etízky k mem
pipevnný, kde sedává vozka (v. vz
IV. 5), 2. stolice ezací (Kunštát),

3. prisma štrku na silnici (slov.),

4. (kozílek), parus cristatus.

koztovaf, jako kozel skákati, do-

vádti : Skoro pišel do Škoíy, aby
tam mohí kozíova (Sm.).

kozub, do kužele zakulacená
stíška v ele ponad svislama (Vlk

93).

kozúbek, košík z kry bezové
(val.)

kožany = kožený (laš.).

kožená (kožuch, kožúšek, kožu-
šénka, kožušnika), druh jablek.

kožený most: 1. tasavisko, pro-

hýbavá pda : k zapadl do bahna
na koženým most (dok. 261),
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2. tenký, prohýbavý led : Chíapci se

vozíja po koženém most (Zl.).

kožuch se rozeznává: 1. rasovák
(bez okrasy), 2. dubeák (hndý,
okolo krku premovaný modrou kože-

šinou), 3. buchtikový (bílý, s ernou
beraninou u krku a u rukou), 4.

ocasatý (koní se v pedu i v zadu
ocasem

;
je bez rozporku, obléká se

pes hlavu). Místy na Slovensku ko-

žichu íkají kepe.
kožuchy, zrno pí mlácení v ple-

vách pozstalé.

Kožuchy, vinohrad (Bzenec).

kožúr, netopýr (val.).

kožúšek: Moc jemea se ne-

vymetaío ; ostaí v kožúšku= v pochv.
kožušnica, druh hrušek = oves-

nica.

kožušníek, pták parus caudatus

(val.J.

k: Když se ptáata z hnízda vy-

braná doma krmí, volá se na n:
k, k, k! {f se vyslovuje zdlouha.)

krab, záhyb, vráska: kraby na
šatech, na tvái.

krabaa, ovce toho jména, má na
krku a na hbet kraby (val.).

krabatý, vráštitý: Má hubu kra-

batú.

Krabí hory, tra (Archlebov).

krabidjo, stará baba (v hrubé
mluv): ertové krabidío! (Vah.)

krabif, dlati kraby, na p. na
sukni (val.).

krabi sa, zahýbati se v kraby,

šklebiti se (val.).

kráet, jíti, ubírati se: Kám ty

kráíš, sestiko má milá.? Kráím,
sestro, kráím do kostela (Suš. 4).

Králny, tra (Nivnice).

kráde = krádež.

kradmém (kradmý), úkradkem:
Vlez kradmém do dvora (Kda I.

133).

kraomky, úkradkem: Podstríí
mu kraomky s hrs dvacítek (Vlk

35).

kraó, úkradkem, tajn (han.).

krahulák = krahulec (Zábežsko)
Krahulci, tra (Blansko).

kraj 1. Zani z kraja =: ze za-

átku. 2. s pedložkami z z na skládá

se v pedložku složenou, zstávajíc
nesklonno : Strelií z kraj húša
(Dob.). Dybys býí na kraj svta, za

tebú pjdu (Suš. 477). Sedí pantáta

na kraj stoJa (Suš. 746).

krajaky (krajavice, krajoviky,

sekavice), vysoké podkovky, jimiž

bylo lze i na tvrdé pd vykrojiti

dlek, když se šohaj na podpatku
otoil. Pi tanci se krajakami lus-

kalo : Mosíš dobrý pozor dávat, kra-

jakama neukávat (Suš. 167).

krajadto u pluhu = krojidlo (v.

pluh 13).

krajance, pl. m., nudle (Pcdl ).

krajanka, kížala, jablko na póly

nebo na tvero rozkrojené a usušené

(slov.). Jinde slov: krajaka (dol ),

króželka (han.), šípanka (val.).

Kraja, -e, píjmení (Zl.) =
Krejí.

krajší, -a, krejí (val,).

krájet: Tak mu ten jejich pla
srdce krájel (dok. 91). Tetímu se

srdce kraje (var. srdce puklo; rus.

:

Serce jej [seste] sja kraje z žalja).

Nevila bych ti, dyby se's mn
krájel (Suš. 307).

krajíek: na samém krajíku =
zcela na kraji.

krajíc kovat, sbírati krajíky, že-

brati.

krajina: Krajino, krajino, co si

tak neveselá (Suš. 267).

Krajina, tra (Blansko).

krajiny, kraj lesa (záp. Mor.).

krajní de, t. v týdni := sobota

;

Ja hnvaj ty sa teba celý týden,

enom sa nehnvaj, dyž pijde krajní

de (Suš. 782). Krajní noc se soboty
na nedli.

krajnica, -ce, první deska po od-

korku (Maš.).

krajník, der Fliigelmann (slov.).

krajovice : Lúbja sa mi, Janko,

tvoje krajovice, usekaly cestu pres

naše zelnice (er. 35) = krajaky
(v. t.).

krajovatý : Dub má krajovatú kru,
buk híadkú (val).

krajší = krásnjší (slov.): Co
krajší šaty máŠ, oble si (Suš. 147).
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Hfadajte si krajšie dzieva ve svece

(em. 25).

kak, kaky, koání lesní, paezy
(Opav.).

kraka m. pokraka, starý k
(Opav.).

krákat, krákorat: slepice, kavka,

havran kráká n. krákoe.
Krakoje, pl. f. tra (dok. 188).

Krakov (na Krakov) tra (Telnice).

Krakovy, pl. f., tra (Kyjov).

králica, -ce. kopretina (ZI.)

králíek, pták serinus hortulanus.

kráTka 1. = králica (v. t.), 2. krá-

lovna v kuželkách (i polsky) 3. O let-

nicích chodí králky i králenky,

královniky dvátka pkn ustrojená

(Suš. 755).

králové zeTé, daturastraemonium;
nkde eryngium campestre (bot.).

králbvka ^ králica (v, t).

Královy, tra (Bánov).

králuvka, houba boletus regius

(val.).

kamáky, pl. m., zuby, které všecko

»skámou« (val.).

kámat, -mu 1. kousati hmotn
nco tvrdého nebo kehkého : oechy,
jabka, 2. lámati vtve se stromu:

Haluzí okámané, hrušky pry (Slov.

obr. I. 12).

kamt = kfamt, uet, depti:
Neteba t tu kamt (slov., val.).

kámnút, ukousnouti: Pes mne
ukáml v nohu (slov.).

Kramoliš, píjmení (srov. pol. gro-

moli si^, namáhav o nco praco-

vati).

krampampuTa, -Te = chamufa,

kaše z jabiek a hrušek (val.).

kampat 1. cupati: Nekampé
téma botiskama, 2. tlouci: Roz-
kampál bes kde jaké hrnec (Maš.).

krámský vnec, z dlaného kvítí,

v krám kupovaný (ND. 279).

káp 1. =: kapnutí: To býí kapl
2. Káp hrncem o ze =: uhodil.

Skovajú se nkde za plot a káp
svadebanom hrnec popela pod nohy
(dok. 83).

kápy, pl. m 1. staré, sedrané
boty, 2. lidské kápy = tlachy,

klevety (Žársko).

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

krapa 1. kapka, 2. okap (Te-
bísko).

krapa, -, krpj: Styry kráp
krve za tymi krapjami (Suš. 129).

Pršely na tebe velké kráp deša
(Suš. 299).

kapák, 1. zvonec z plechu na ovce,

2. puklý zvon nebo hrnec (»kapí«),

3. nejvtší oech vlaský, 4. veliký

knoflík cínový u vesty (Br.), 5. houba
helvella.

kápata, -íy, m., kdo kápe, mluví

neslané, nemastné.

kapaná, -n, ovce, která nosí

kapák (v. t.) val,

kápat 1. botama, ztžka a šro-

motn jíti, má- li kdo boty veliké na

své nohy, 2. = kámat (v. t.)

;

jabka, hrušky; mlaskati pi jídle,

hltav jísti: Ten toho skapáí! 3. mlu-

viti nemístn: Co to kápeš.? (slov.,

val.)

kapt 1. Puklý zvon, hrnec kapí,

má chraplavý zvuk, 2. = kamt,
depti: Kapíš tu jak hib (slov.

val.).

krapky = kapky, tinktura (laš.).

ka pravý, chraptivý hlas.

krapTa ob. pl. krapfe, Butterteig.

krapnatý: Ped našima okny lipa

zelená, na ní rosa krapnatá (Suš.

313) = velikými krpjemi.
kápnut, udeiti hmotn: Kápnu

a tým hrncem (slov. val.).

krása, -se: Te šate to je krása!

= ty jsou krásné. To je krása

dfete ta Majarova Frantina = M.
F. je nad míru krásné dve (Mal.

XXIV. 65).

krasena, jméno kraví (val.).

kráska = sedmikráska.

krásný. Dle mínní lidu na Žársku
krásná je prý jenom P. Maria ; žen-

ské jsou jenom pkné, hezké. Na
smrtnou nedli, kteráž ve Slezsku

slov krásná, dává kmotra svým
»kesným dcerám* krásnou (peivo,

ovoce, peníze; Mor. lid 34).

krásn : Krásn di si = pro mne
a za mne (Teš). To je na krásn
= zejmo, patrno (Novomstskoj.

krasulenký, pekrásný: To je

krásulenký! (dok. 121.)

11
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krásovaný, velmi krásný (val.).

krás, -a, chrást zelný (Br.).

kastat: Jemen se kastá, t. j.

zbavuje se špiek a slupek, zstanou
pak kroupy, jež se »pehánijó«
(srovn. opichovat). Ten je jož trocho

vokastané = ponkud zjemnl, není

už tak hrubý (Maš.).

krasuTa, -le, kráva toho jména,
bledoervená (val.).

káš 1. chástal (laš.), 2. chrást

(coll. káší) val.

krašTena, jméno kraví (val.).

Kratina, tra (Dubany).

krátkavý: Že byío sucho, je rež

tak kratkava (laš.).

kraoch, lovk krátkého vzrostu.

kratochvíra : Nebudu už u Rašku
služi, nebo mi ndaju kratochvíle

uži (Suš. 522).

krafšo, komp. adv. krátko: Vem
to na kratšo. Udíáme to z kratša

= kratšeji (Zl.).

krava = ob. kravák, pastý
krav : Krava ti užene (Suš. 542).

kravák, vz, do nhož se zapíhají

krávy ; rozdílné kravák, obecní pastý
krav (val.),

krava, pasák krav, ob. chlapec.

kravaka, pasaka krav, ob. dve.
kravaif, tahati, dlati kravami

(Btcha).

krava, ate, kravka: Ve chFév
byío jedno krava (Vlk 5).

Kraví hory, vinohrad (Boetice).

kravika 1. fazole kulatá, erná
a bílá (ND. 181). 2. houba agaricus

lactiíiuus (Zl.).

kravina, zápach kravský.

kravinec, -nca, trus kravský.

kravská zelina, bryonia alba(slez.).

kravsl<é koení: hebíky, sto-

kláska, zázvor a pep ; dává se kráv,
aby mla chutné mléko a žluté

máslo (Mor. lid 255).

krb 1. (krbec) : Kavkám a vrabcm
stavjí na stromy krby (budky),

z nichž mláata vybírají a pojídají

(Žársko). 2. devný toulec na
brousek (Maš.) == krbík (v. t),

3. jméno tratí v rzných koninách.
irbá, -a, porouchaný hrnec nebo

džbán (val).

krbál 1. starý, už neúrodný strom,

2. paez: Lidí posekali les za

krbále (dok. 133). 3 vykrájená epa,
4. staré hubené dobyte, starý hu-
bený lovk (han.).

krbata, kdo »krbe«, t. j. drmolí
v ei, nebo drobí v chzi (laš.).

krbálovat epu, nožem vykrajovati

prostedek, až zbude krbál (han.).

krba, starý hrnec (val).

krbaa, -n 1. (kubana i gtbaa),
záhrdlitá hlinná nádoba na vodu
(Zl.), 2. step (val.).

krbaf, -bu, drmoliti v ei, drob-
iti v chzi (laš.).

krbatý, vyštrbený: hrnec (val.).

krbík, devná nádobka s vodou,
kterou má sec (seká) za pás za-

strenu a v ní brousek (Zl.).

krblík laš. =: krbík.

krina, krtiinec (v. t.) i mrave-
ništ (hor.).

kr, -a 1. zákrsek stromový: >Maš
tam jaké stromy?* »Ba su tam ene
samé kre* (laš.). 2. =. kl, paez.
kr, -a, ke (slov., val.).

kradta, poloviní san, »co na
nich kíady a kre vozíja* (Vek.).

krát, zakrnlý strom
krica, -ce, krtek (Podl , záp.

Mor.).

krkžka, lakomec (Pav.).

krová motyka (záp. Mor.) = ku-

ovnica (vých. Mor.), silnjší oby-
ejné, na kopání »kr« (paez).

kdel', -a, stádo, hromada: ovec,

vran, dtí: v kdeli pást'. Byío jich

už hodný kdeF =: tlupa (Slav. L.
XI. 379j. Kdef bor vyschío (val.,

laš.).

keca, -ce han. = kšika (v. t.).

krédlich, povidla (Šumbersko).

kehá 1. (kehvka), druh jablek

kehkých, 2. (kehanec), pagáek
(placka), v nmž je hodn másla,

aby byl kehký.
kehká zelina, impatiens n. me t.

krehta (krhía), džbán (hor.): Ne-
chaía krehíu pri studni (Bart. III. 9).

kehaka (kehatka, kehotka,
kehuFa), druh hrušek.

kehotiny := boží milosti (v. t.)

záp. Mor.
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kehoutka : Byl zmrzlý na ke-
houtku (Tel).

kehuTa, salix fragilis.

krejí, -a = krejí rKrejí dlá
pichy, pichy (Suš. 481).

krejka, švadlena (záp. Mor.).

krejda, kída (laš.): Potom vezmeš
s sebou svcenou krejdu (L. XI.

264).

krema, krom (val.).

kemela, kemen, oblázek (záp.

Mor.): Pod tím sádem kemela tlu-

ená se najde (arch. I. 99). Je to

kemela lovk = jak z kemene.
Kemeiník, tra (Blansko).

kemelo, kemen (val.).

kemenina, lopuch (laš).

kremla = kramla: Má prsty jak
kremle = zkivené (Maš.).

kenet, stávati se kehkým

:

Devo zkenelo. Kenuvitý devo
(Maš.j.

kenec, -nca 1. rampouch (záp.

Mor.), 2. kra ledová (vých. Mor.).

kenfy, pl. m., koiky veliko-

noní (Tel).

kenka, syringa vulg. (Mín).
kepeí, samec kepelí: Kepe-

liku máme, kepela nemáme (Suš.

727).

kepefat, o zpve kepelím : Ke-
pelenka kepelala (Suš. 544).

kepelit= kepelat: Kepelila malá
kepelenka, kepelil sú malý krahu-
líek (Suš. 561).

keperátko, mlád kepelí: Ke-
pelátka, drobné dti, kam sa mám
s vama podti (Suš. 544).

kepelika, jarní hra díví: na
kepeliku (ND. 192).

kepelky, teslice (ND. 51).
krept, vzeti: Kde jen ten chlapec

krepí.? (Maš.) v. krpt.
krepina, 1. širší »húsenka« (v. t.),

ozdoba slov. klobouku, 2. krepiny,
drahý epec, ze stíbrného drátu zho-
tovený a penízky ozdobený (Jimra-
mov, Pav.),

krep Ta, -fe, kobliha (Opav.).

kes, -u, hieracium pilosella (bot).

kesaf, tesati: Chíapi kešu devo
tesakú (val., hor.X

kesívo, poteby kesací starých

kuák: hubka (n. práchno), kemé-
nek a kivák s ocelk (val.).

kesto, ihadlo na ptáky (laš.).

kesák, pesný, nekysaný pagá
(val.).

kesno = pesno: na kesno za-

dia, bez kvasnic (val ).

kesníek— kesnika, 1. kmotr
— kmotra (laš.), 2. dít na kest
nesené (val ).

kesný otec, kmotr, kesná ma-
tika, kmotra (val.): Sv. Jáchym
kestný tata, sv. Anna kestná mama
(Suš 29).

kret (kretek), krtek (val., laš.).

kei (kretí) ^ krtií : kei džura
(laš.).

kretinec (laš.) == krtiinec (slov.,

han.), hromada hlíny krtkem vyhra-

baná.

krev (krvi) púšat, ne : žílu, ani

žilou.

kevký — kehký (Zl.).

krevnosf, rodina: Dal se zapsa
ertovi s celou krevností, s ženou
i dítkami (Kda II. 48).

krhel', -hla, lovk zakrsalý, (laš.).

krhúcaf, ztžka kašlati (val.).

krhýaf, siln kašlati, >až v krku
hrí* (val.).

krchá ruka, levá.

krchaka= krsaka, bodlák (Peck).

krchaa, -n, levá ruka (val).

krchlika, hrnec s jedním uchem,
op. dvóšník (han.).

krchák, kdo dlá krchou (levou)

rukou.

krchón, záp. Mor. = krchák.
krchovo (laš.) =: krchov, hbitov :

Zaneste mne na krchovo (Suš. 59).

krchtat, kašlati.

kíb, -a, ke (val., laš.): U vody
na kíb sedl krkavec (Kda I. 258).

Kíb nekíb, jen utíkal (Kda I. 61). —
Že se slova toho díve po celé Mo-
rav užívalo, dokazují jména tratí

:

Kíb, Kíby, Kíba, po rzných kon-

inách Moravy rozšíená.

kibet =: chrbet, hbet: Tob tak

do kibeta namíátit (Slov. obr. II. 39).

kíbí, koví (val, laš.): Nalezl tajné

místeko v kíbí (Kda I. 146'. Už
11*
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si v kiu = už se's chytil, už se's

podekl (Opav.).

kíbica, -ce, horka, lesní žito. Seje

se na jae s pohankou nebo s jeme-
nem. Teprve na druhý rok se vy-

metává. Zrno má zelené, šupkaté (se

silnou slupkou). Chléb je z ní zelen-

kavý, ale chutný. Myslivci sejí mnoho
kíbice do kuovisk. Kíbica se jme-

nuje odtud, že se velmi kíbí (pouští

odnože) Vlk 10.

kíbiší, drobné koví (val.).

kíbina, kovina: V kíbin se

zdržovala rota zbojník (Kda II. 71).

kíblf sa, pouštti odnože : Koe
sa rozkíbí (val., laš.).

kiet : Kií jak na horách, jak by
ho na vidty bráí.

kiet se s nkým, vaditi se : Ve-
lice sa spoíu kiíja (Zl.).

kídlise, hrd vystupovati : Kídli

se ped muziko (han.).

kídlo, klín: Dit si sedlo matce
na kídlo (záp. Mor.).

kik : S kikem a híchem to

udlal.

kikata, -íy, m., kikloun (laš,).

Kikalka, tra (Blansko).

kikrák, kikloun (laš.).

kikmo : Kií kikmem, siln (val.).

kíkopa = píkop, mlýnská strouha

(Zl.).

krípit sa, hádati se, spírati se

(hor.).

kípopa = píkop (Opav.).

kísnout, udeiti: Kísl se (záp.

Mor.).

kístek = skítek: Nebelo tam
hani kísteka = živé duše (Maš.).

kístel, chastal (han.).

Krista Pána pla, berberis vulg.

(bot).

krištfka n. zemský klí, knížka,

obsahující formule a modlitby, jimiž

se otvírají poklady v zemi ukryté

(LN. I. 233).

kivá = šmatlá, nadávka kulha-

vému (Vah.).

krivaka, kulhavka, nemoc dobytí
(Dob.).

kivaká, výrobce a prodava
kivák (kudel) Slav. L. XI. 91.

kivajzl', z nm. Krummeisen, na

kivení drát do kramplí soukenni-

ckých (Píbor).

kivák, kudla (val.).

Kivánky, tra (dok. 187).

kriva (kivti), kulhati: Kivá na
pravú nohu (Dob.).

kivda: Po, Aniko, po ty za

ma, nebude ti kivda žádná (Suš.

672) = nebude ti nikdo kivdit, ne-

bude ti zle. Oni sú už na pravdze,

já som eše na krivdze := oni už

zemeli, já ješt žiju (Dob.).

kivica u saní v. san 10.

kivice, deva na kalenici pev-
šená, aby vítr nedral stechy (Dob.)

v. prjenesy.

kiviny, pl. f., pední (kivé) nohy
stolice ezací (v. t. EE.).

kivka, 1. pták kivonoska, je trojí

:

zelená, ervená a sivá s šedými ka-

pekami = šprtka (Zl.), 2. druh
švestkového ovoce.

kivostopka, druh sladkých jablek

;

»má na stopce kolénko«.

krivulka, kdo napadá na nohu
(Dob.).

kivús, nco kivého, na p. strom.

Kivóse, tra (Mouchnice).

kivý: 1. kivý prach ml, kdo ne-

dobe stelil, 2. kivý, chromý (hor.),

3. ubreený: Což je takový kivý
(Lor.).

kíž : Ani slámy kížem nepeloží
= nic nedlá. Kížem krážem sem
pochodíí íúku (val.). Zbháí pole

kížem mitvem (dol.).

kíže, 1. pi stav tkalcovském
(v. t. Ul.d). 2. (kíža), páte: Mám
bolení v kížoch, tak ma bólá kíža
(Vah.).

kižácká : Když se telice ulíhlé

pední noha pravá a zadní levá po-

loží na sebe, a druhé nohy zas tak,

kráva bude kižáckou. Kižácky krávy

nikdo > nepokazí* (neuaruje) Mor.
lid 152.

kižák, 1. peivo na zpsob prec-

líka, 2. druh jablek, 3. k, který

>chodí pes palec <, kižuje pední
nohy (arch. III. 190).

kižana (kížena, kižula), kráva

toho jména, erná s bílým kížem
na hbet (val.).
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kížanistý, co je znamenáno kí-
žem : kráva kižanistá = kižana.

kížiíek, pták regulus cristatus

(Zl.).

kižmo, do kíže: Na kuželky bere

koule na šturc, kižmo nebo šikou

(Jevíko).

kížnatý, široký v prsou a v zádech

(Vych.).

kížný, do kíže: k. šátek, tve-
rený, když se dva rohy skíží, ob
trojúhelné polovice se kryjí (Slav.

L. X. 371); k. cesty, které se ki-

žují, petínají := kižovatky : Na tých

kížných cestách hrob mn vykopajte

(Suš. 181); k. volky, nestejné, jeden

velký, druhý malý, jeden nese hlavu

vzhru, druhý dol (Dob.); — kížná,

druh tance (Suš. 602).

kižovánek, jableník obecný(bot.)

dok. 270.

kfžovské, druh jablek.

krk: Musím živit tolik krk! =
osob, zvi. dtí. Krky z epy, horní

konce pod listím (dok. 126).

krky pl. tant. ^ krk: Chytil ho

pod krky. Zíomií krky Kebych si

já svoje krky vylomií (Bart. III. 247).

Dopadl ho za krky (Dob.) hor.

;

porznu i val., laš.

krkán, krkavec (hor.).

krkán, havran (Podl,).

krkaa, hloupá ženská (val.).

Krkandy, tra (Blansko).

krkat: 1. Slepice krká n. krí,

když >se stará*. 2. štikati (Maš.).

krkavec: Co chce krkavec míti,

umí to nastrojiti (Suš. 688), euf. =
ert.

krkohíavý, kdo má hlavu sraženou

v záda (Perov).

krkocha, z toho krkoška, suk:

Ta deska je sama krkocha (laš.).

krkorožec, brouk rohá (hor.).

krkoška 1. suk na dev, 2. tenká,

osekaná vtev s jehlinatého stromu,

3. dýmka vyezaná z jalovcové kr-

košky (suku) val.

krkoškový plot, z hlek (val.).

krkotat, ehotat: Žába krkoce
(Suš. 696).

krkovasa 1. objímati se, 2. hrdlo-

vati se, namáhati se (val.).

krkovec, ta ást haleny, jež se

vine kolem krku (Dob.).

krkúasa, objímati se (potupn)
val.

krrha, m (slov.), kma (val.),

píce: To sa enem v krmi tak lýpe

(pehrabuje) (Vlk 5).

krmáš, -a, posvícení (Kirchmess)

laš.

krmášovaf se, hodovati.

krmec, 1. chlívek pro prase: Ba-

gon utíkal do nejzazšího kouta

v krmci (fig. 23 1; 2. krmné prase

(Btcha).

krmhorec (krompofec, grmofec),

devo, na nmž visí zabité prase

(Krummholz).
krmijál, kriminál (Rožnov).

krmík 1. chHvek pro prase (slov.,

val., na Per.), 2. krmné prase (han.).

krmný dobytek, krmná hus atd.,

vykrmený, tuný; krmený, který se

krmí a je teba ješt hubený.

krná, -a, suchá haluz (val).

kras, suchý strom.

krnf, teeti, hniti : kobzoFe kra,
devo krni (laš.).

krnovatt, trnouti: Nohy mi zkrno-

vatly (hor.).

krnús, zakrnlec (laš.).

krobót, druh brambor.
kroc — kraj, krájeti (Lor,).

kroha, hbitov (val.).

krohékat, postonávati (Olom.).

Krochotky, tra (Novomstsko),
kroj : Prodává v kroj =: na drobno.

V kroj se prodává drahši ež na
celko (laš.).

krojídto u pluhu (v. pluh 13).

krojit, ob. jen sloveso pedpo-
nové: vykrojit, ukrojit atd. U Suš,

435 te se jednoduché: Jak do ja-

blíka krojila (var. vkrojila).

krok : Celý týden nebýí nigde

krokem než po práci (na krok) (Slav.

L. XI. 324). Raná se mu hojila

krokem (pomalu) Mal. XXIV. 68.

Dat do kroku, lépe vykraovati, po-

spíšiti si.

krok, ke (Vyhl. VI. XIX. 635).

krokovák (i krovovák, krokev-

ník), silný nebozez, jímž se vrtají

krovy.
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krokévka, lata pibitá na krovech;

na krokévky se pak pibíjí šindel

(val.).

krom (kroma — krema, val.,

krém — okrem — okrom) hor.,
kromvá, han.) 1. pedložka krom:
Do oí miúví tak a krom oí iná
(Zl.). Krém jedinéj zíatky ostatní

všecko utratíí (Df.). To je hovado
krom duše (pirovnává-li se lovk
pro nepkné vlastnosti k njakému
zvíeti). Hodlá-li kdo íci nco ne-

slušného, nepkného, omlouvá to

pedem formulemi: krom Boha, krom
dobrých a poctivých lidí, krom vašich

poctivých hlav; pi jídle: Krom bo-

žího daru hovno po nm. 2. pí-
slovce = le, než : Už vás neroz-

vede krom rýí a motyka (Suš. 283).

Všecky panny na mšu idú, krom
jedna, tá nešía (Bart. III. 4). »Co's

dáí za to jaíva?* »Sto rýnských
šajn.* »To néni možná, krema bys

ju býí kúpít od nekeho známého*
(val.).

kromaka, sukn ervená na

svátek (Jicko).

kromboží dárek, lidský trus

(Btcha); srovn krom.

krombožlnec, -nca, lidský trus;

srovn. krom.

Kromíž, -a, m.

kropáky, pl. m., primula veris.

kropanistý, kropenatý (val., hor.).

kropena, kráva toho jména, er-
vená nebo erná s drobnými bílými

kropkarni (val.).

kropení (kropyni), úkrop pro do-

bytek (Lor.).

kropenina, ídký med, »mohío
by se nim kropit'* : Veíy mly jen

taku kropeninu (laš.).

kropiša, ovce toho jména, kro-

penatá (val.).

kropitý déš, nenáhlý, ale sporý

(Kunštát).

kropka, kapka padlá na nco
kropením

kropkaa (kropkuša), slepice

erná s bílými kropkarni (val.).

kropkovatt, dostávati kropky:

Zemáky se budu kazit, kropkovatíja

(Zl.).

krosna, pl. n. 1. tkalcovský stav:

Dla za krosna laš. 2. skí, v níž

Slováci roznášejí na zádech tabulové
sklo, 3 nohy: natáhnú krosna -^

rozvaliti se, položiti se (Vah.). Na-
táhni ty krosna = pokro lépe (laš.).

kroutit ( Ó-) prádlo, ždímati (han.,

slov. krúcat). Krotit eó, vytáeti
se z neho

krpa v. krpt.
krpá, staré klobuisko (val).

krpaif sa, nuzovatise: Já už sa

enom tak krpaím (val.). Mnohý sa

krpaí, aby sa ukrpaít (bídn uživil),

až dokrpaí. Už je ceíý zkrpaený
(prací sedený) Vek.

krpadta v. pluh II.

krpat, loudav pracovati (Br.).

krpatt, scházeti, hynouti (han.).

krpá, hotovitel krpc: Udlali
krpái koryto (Suš. 612).

krpec, -pca, x\€tio krpef^ -pfa; pk
krp, krpí, kipom, krpoch, krpami,
nebo: krpce, krpc. Krpec je stará

valašská obuv a skládá se ze dvou
ástí. Naped se obuje na nohu ko-

pýtce (hounná punocha) ; na kopýtce
pišoruje se návlaky (eménky)
kožený krpec (kus kže vejit skro-

jený) val. — Na Hané znamenají
krpce stará botiska a na Zábežsku
íkají krpse ženským botkám.
krpe, -a = krpá (v. t),

krpt 1. Když pi he do dlka
nkterá fazole tak hozena jest, že

na pólo nad dlkem visí, na pólo

venku leží, praví se, že krpi, je krpa\

tou se háže znovu (rusky korp,
depti nad ním). 2. šikmém státi:

Je li pole, zahrada na svahu, íká se,

že krpí (Br.). 3. umti, postávati

(val.). 4. Tá už beztak ostane krp
= sedt, na ocet (Jicko).

krs, zakrsalý stromek: Kse ženu
omlády (Zl.).

krsaka, bodlák.

krsál, zakrslý stromek nebo ke:
Nasekal v lesi krsál (Maš.).

Krsov, tra (Poenice).

krst, krstni, kest (hor.).

krstný n. krsný (otec, tatko) —
krsUiá n. krsná (mama) = kmotr —
kmotra: Vitám vás krstnál (Df.)
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»A ten krscený nebo krscená volá

sa kmotr — kmotenka.* Krsný —
krsná na birmóvce = kmotr — kmo-
tra na bimování (Dob.).

kršák, pták, »má širší, konitjší
kídla než kana, hvíždže hoe pod
oblaky jak ch}ap« (Brumov)— pernis

apivorus (.?).

krteika, devný korbel (slov.).

krtica, -ce 1. krtek (slov., han.),

2. nadávka (hor.).

krtice, pl. f. 1. mouné jídlo:

rozválené tsto se pokrájí na tverce,

uvaí, omastí a poplaská trnkama
(povidlím) slov. 2. scrophulosis.

krtiák, prase drobného plemene,

o nízkých nohách, s krátkým ry-

pákem.
krtiinec (vých. Mor.) := krtinec.

krtiák = krtiinec (dok. 238).

krtinec, -nca, krtí hromádka (záp.

Mor.).

krtonožka, slov: šor (Br.),

šurek n. >šurek s fusami* (laš.),

hišerák (Krumlovsko), podžerák
(val.).

krucák, kroucený tabák.

krúcat prádlo ždímati (slov., val.).

kruet: Žába kruí.

kruh, nemoc, »dyž není chuti na
jídlo; z toho se zvihne zlátenica*

(sev. Mor.).

kruhá, druh jablek velikých, ky-

selých.

kruch : slaný jak kruch (užívá se

jen v tom spojení).

kruchánek, jená veka slaná (záp.

Mor.).

kruchta 1. presbytá v kostele

(Vah.). 2. sakristie (Zl.).

krj u pluhu (v. pluh 13).

krukat, krukolit, o hlase prasecím:

uka krukolí jak prase.

krumpra, -fe, druh brambor
(slov.).

krumpTovica, -ce, bramborová po-

lévka (slov.).

kua, -n, huba, pašeka.
krúpa: »Šak já mu to neodpustím,

dyby krúpa za groš byla* (poe-
kadlo).

kupa 1. veliká, tvrdá tešn (hor.
chrupaná), 2. sprosták (Kunštát).

kupáek, druh jablek.

kupance, pl. m., mouné jídlo

= kehotiny (záp. Mor.).

kupat, s praskotem kousati vci
kehké, chroustati: jabka, oechy a p.

Ovce kúpú fetinu (zhrublé kápat
v. t.).

kupavka, polygonm aviculare

(bot.'.

Kupavka, tra (Rovensko).

krpec, -pca, m. = krpj (záp.

Mor.) : Hospodá kropí dobytek na
trh vedený, íkaje : Aby bylo krpc,
tolik kupc.
kupt, praštti: Snih (zmrzlý)

kupí pod nohama. Mrzlo tak ku-
plo (Zl.). Tráva, až uschne, zkupí,
stane se kupkou, kehkou (laš.).

krupica 1. syrová, 2. krupiná
kaše.

kupík, rumex acetosa (bot.) Podl,

kupka, chrupavka v mase.
krupky, pl. f., coronilla varia (bot.).

kupky, kupkavý, resch: krka
z chleba dobe vypeeného, rohlík a p.

krusíek, caíendula oíif. (bot.).

krsna, -n 1. nše, 2. líná ženská
(záp. Mor.).

Krušen ka, píjmení (val.).

krušina, 1. evonymus: Pro, kru-

šino, pro nerodíš.? (Suš. 322.)

2. odrobinka: Sndl všecko, neostalo

ani krušinky (laš.).

krušpánek, barvínek.

krta, ropucha (Krásná, Maš).
krútnka, spiranthes autumnalis

(bot).

krutihtavec, krutihlav pták.

krutinec, nco ukrouceného.
krutiitka, pyšný (dok. 230).

krútit: Provázky krútíme (Suš.

767). Krtím, krtím píšeleku (Zl.).

Krútilo se mi v žaludku, ale vypil

sem to peca (lék odporný). Jak má
nco udlat, už se mu to krtí =
protiví (Zl). Ale tem druhým se to

zasej krtilo = protivilo, neshodo-
vali se (dok. 200).

krutitý, pokroucený, zavilý: Devo
je krutité (laš.).

krutovaó, vzdorovati (Lor.).

krutý 1. devo kruté, nerovno
rostlé, skroucené, jež se nedobe
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štípe (op. šípné), krutá paza =^

skroucená, zmodrchaná, 2. nepovolný,

neposlušný: Je taký krutý, nepo-

slechne. eledíni sú vil krutí (vých.

Mor.).

kružadta, pl. n. pístroj na krou-

žení (krájení) zelí (Jicko, laš., han.).

krúžaf 1. zelí na kružadlech krá-

jeti, 2. s chutí jísti: Ten kruže!

skružaí to (laš.).

kružet, -a, kužel 1. hlava na pe-
slici, 2. válec na mandlování (Opav.).

kruželik = kuželek (laš.).

kruželica, verbascum (bot.) laš.

krúžétka 1. slupka z ovoce okrá-

jena, okrúžfaná (slov., val.), 2. kró-

želka, kížala (han.).

kroužit ( Ó-) zelí, krájeti na kru-

žadlech (han.).

krúžka 1. kroužek: V té skále

byla veliká kroužka železná (Kda I.

155). 2. prstýnek hladký, bez ka-

menka; nkdy se od prstýnka od-

lišuje, jindy s ním stotožuje: Dás
mn mosazný prstýnek, oíovnú
krúžku (689). Jenom ten jeden ne-

plakal, co jí prsténky posmekal. Není

t hanba, mládene, pcsmekat krúzky

panence.? (Suš. 641.)

krúžTat jabko, hrušku, ze slupky

okrajovati (slov., val.).

krvaif sa, nuzovati se do krve

(val.).

krvavka, druh hrušek.

krvavníca, -ce (krvavnika), druh

jablek ervených vn i uvnit.

krvavník, sanguisorba of. (bot.).

krvúteka : Ani krvúteky by se

na ní nebýt doezat = ani kapky
krve (Vlk 63).

kryky, pl. f., dtská nemoc, pod-

rost. Dit, jež má kryky, jest v úpoly

oteklé (záp. Mor.).

kryjemko : Po kryjemku n. po
ukryjmu = tajn (laš.).

krytuša, -še, koza toho jména.

»má njaký fféek, už je pikrytá*

(val.).

krzaka (laš.) =: hrkávka (v. t).

krza (krzúka, krznú), vrzati:

Dvei kržu, krzukaju. Cosi krzío

(vrzlo). Nkrzaj se ! = nevrzej se

(laš.).

krzadto, vrzadlo, nco rozvrza-

ného: Ten muž je také krzadto už
(laš.).

krzukadto, co krzuká (vrzuká),

stará vc rozvrzaná, rozviklaná (laš.).

kržek (hor.) = krbík (v. t.):

Dobré kosenka kosí, ked mu milenka
kržek nosí (Bart. II. 408).

Kržiska, pl. n., tra (Boitov).

KržTe, pl. f, tra (Halénkovice).

ks ! odhání se prase {s se prodlu-

žuje).

k sob! = v právo, velí se volm
(Vsacko).

kš! odhání se slepice (i se pro-

dlužuje).

kšaha! odhání se pták: Kšaha,
kšaha, ptáku! (Suš. 485.)

kšika, kytka na bii kravaov
z vlastní kštice (ND. 202).

kšohej! odhání se pták: Ej kšo-

hej, kšohej, ptáku jaabý (Suš. 484).

kšókaf, kšóknú, odhánti slepice,

ptáky zvukem kšo ! (val.)

kšost, šos u lajbíka ženského
(Rožnov).

kubá, -a (val.) == kubaa (v. t.).

Kubá, píjmení (val).

kubaa, -n, hlinná nádoba zá-

hrdlitá s velikým uchem na držení

^ baa: Hledí jak hrom do ku-

ban = zhlídá.

kubík = krbík (v. t).

kucat, kuckat, kašlati : Zakuckat
se (»když v krku zaskoí*). Už sem
se nakuckát!

kuma, placatá epice (Zl.).

kucmák, kdo nosí kumu.
kua, -e 1. chajda ^ kua: Tá

kua ho nevyživí (Vlk 17). 2. hrouda
hlíny, 3. kštice vlas (val., laš.).

kuavec, -vca, kudrná (laš.).

kuavý, kudrnatý (laš.).

kuek, žvanec, který kráva vy-

žouvá.

kuemel' = košenil (val.).

kui vlasy, uchati (val.).

kukaf, za vlasy tahati; vykuka
za vlasy (laš).

kuníca, ce, kuovnica, motyka.
Kuová, tra (Zl ).

Kuovanina, tra (Otrokovice).
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kuovaf 1. strom vytrhnouti i s ko-

enem, 2. les mýtiti: Tu kopajte, tu

kuujte (Suš. 38). 3. kuova sa ve

víasoch — probírati se. 4. V jedném
kuši v emsi kuuje, zabývá se. Což
doma toléj kuuješ a nedáš si od-

pku? = oddechu.

kuovina, kuoisko = kopanina,

pole vzdlané z vykuovaného lesa.

kuumeTová barva, košenilová

(Slav. CL. XI. 96).

kuda, karatel (kudi uher., slov.

kárati) Kt. Dod. I. ; také píjmení.

kúdeTnica, druh jablek.

kúdelný: Kúdeleko kúdefná ne-

budu a priasti (píse). 2. kúdefná

Veruna, nešikovná ženská (Zl.).

kudla 1. fena (záp. Mor.), 2. ha-

movník (brzda) devný nebo železný,

podhodí se pod kolo (Df.), 3. chlup;

ob. pl. m. kudiy : Mí z kravskéj

kudíy (coll.) Slav. L. XII. 132.

Vyrvi synekovi za kudíy (ND. 56).

kudtáek 1. angrešt (laš.), 2. vlk

na lopoun (Br.).

kudtainka, angrešt (laš).

kudlatý, chlupatý.

kudlit sa, chumeliti se, o metelici

a koui : Venku sa to dnes kudlí

= sníh v metelici se honí (slov.).

kudto, vlasá, nadávka mšákm:
kudíoé (Vah.).

kudolit se, váleti se v prachu,

snhu, obilí : Slépka se kudolí v prachu
=1 popelí. Si všecek zakudolený od
snihu. Dtem se rozhodí kolá, a

ty se o to kudolijú ^ válejí a perou

v prachu (dok. 86j.

kudollca, -ce, metelice snhová
(val.)

kudoIJsko, místo, kde se kdo
kudolil : v prachu ^ kde se slepice

kudolila, v obilí = kde se kudolil

zajíc, pes.

kudrbaka, malá, kulatá švestka

(Kt. Dod. I., han.)

kuhotat, o hlase sovím : Sova ku-

hoce (val.).

kúch, záboj, pokrutina.

kuchat se, trkati se (o dobytku),

záp. Mor.).

kuchman, kdo kuchmaní, kdo ne-

umí vai (Opav.).

Kujovník, tra (Jihlavsko).

kúka, slepice (hor.).

kukaka má tvary: kukuka, ku-

kalka, kukulka, kukulenka : Zakukala
kukulenka (Suš. 668); znamená také

orchis (bot.).

kukán, kukaa, koš na kvonu
(Br.).

kukla, šátek pod bradu zavázaný
(Klobouky, br.).

Kukle, pl. f., tra (dok. 189).

kuklenka 1. šátek dvma cípy

pod bradou uvázaný; druhé dva cípy

pak splývají vzadu dol (záp. Mor.).

2. malý šátek na hlavu : Vezmi si

koklenko (Maš.).

kúkolík, dolní kroužek, jímž kosa
na kosisku upevnna (horní slov
zákovka) Df.

kúkorka, agrostemma githago

(bot.).

kukoTnica, -e, ítíce na vyšívání

koukole.

kukový, koudelný (v. kuky): Spš
sa kukový chlap ožení, než hedbávná
roba vydá (Dob.).

kuku, šátek pod bradu uvázaný
(Kobylí) = kukla.

kukú, vzhled, vzezení: Má jakési

nazlobené kukú (Maš.).

kukuí obrtel, orchis (hor.).

kukuky, pl. f, ajuga reptans

(bot.).

kukuša, ovce >trochu okajistá*

t. j. okolo oí erná (val.).

kuky, pl. m., koudel (hor.).

kt 1. rovný koen: Bor njá kul

do zem a jedla taky (han.). 2. man-
del: Dali zme obili do kuíuv (Lor.).

kuTa, -fe 1. váha u hodin, závaží

(Opav.). 2. knedlík (Zábežsko),

3. zástup, tlupa, hromada: Janek sa

stetl s kufú chíap (Slav. L. XI.

228). Kupala stál u kuFe lidí, co

sa nahrnuli kole Sviráka (Slav. CL.

XI. 434). Sverci choúvali, jak sa

kerým uzdáío: po dvoch, po troch;

nic nebili do kule (>nedrželi dohro-

mady*) Vlk 41. Všeci do kule.

Spoítajme to do kule (dohromady)
val. 4. Ve Francov Lhot u Val.

Klobouk nkolik chalup pospolu
slov kuFa, jež mají svá jména po
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jednom hospodái, okolo nhož se

snad ostatní pozdji skupili, tebas
už není hospodáe toho jména: kula

Tarabova, Ohradova, Vambúchova
a jiné.

kulá, druh révy (dok. 145).

kuTaka, sekera, kterou se klá
(v. klat); má pihnuté toporo (val.).

kuTajka, široký proužek v podob
prstenu (val.),

kuTák, válec na válení nudlí, prádla

(Opav.).

kulanky, pl. m. {= oblaky, oblice,

válce), stromy nepíliš silné, na metry
rozezané (neštípané) a do metrových

ráz v lese na prodej urovnané (Maš.).

kúTaf, -lu, váleti prádlo. Prádlo

se navine na váf (válec), ten se po-

loží na pi na lávu a potom se

vaTakou* (deskou na zpsob dlou-

hého pístu) kúFá (válí) vzhru dol:
Kúlaj mn, mamnko, košulenku

(Suš. 268).

kTa (srovn. kíát — kofu), štípati

devo paprskovit do stedu na šin-

del (šípat je podle blány, po letech).

Šindel šípaný je bíaák (špatný),

klaný je dobrý (val.).

kulatka 1. (= kulá), mrvenka,
pomrvená pi mlácení sláma (Jevíko),

2. druh švestkového ovoce = kulo-

vaka.
ku Taty ^ kulovatý.

kulci, kluovati, mýtiti (laš.).

kulhýaf, škared kulhati (val,),

kulifaj, nimra lovk (val.).

kulihrášek, dít tlusté.

kulík (kulis), pták charadrius minor,

kulina : Když se vosk ze souše

vyvaí, zbude kulina (záp. Mor.).

kuiipán, Kegelbahn (han,).

kulíšek, kopeek (val.).

kulivár(kulivar), švestkový knedlík

(slov.).

kuTka (kulena), slepice bez ocasu

(val,).

kuCmo, železný válec, jímž roz-

páleným se kulmovaly (žehlily) na

troubky ženské obojky pod krk

(han.).

kuTnúf (jednodobé slov. kúFa):
Kúlni si s nama (v kuželky). Tou ku-

likou si tikrát kulnul (Kda I. 76).

kuFovaka 1. druh švestkového
ovoce, 2. drobná ervená fazole.

kulovaný: Ve pantlike ervený,
kulovaný, bílý (Bart. II. 247) = s bí-

lými koly.

kumaf, hýbati: Kumal lovkem,
je li živý (Kda I. 203) srovn, guma.
kúma: O lovku, který nemá

zub, praví se, že kúme = ásnmi
kouše (Vah).

Kumbut, tra (Blansko).

kumhár, také /lava zvaný, dlouhý
kl, mezi trámce stny kolibové nad
vatrou zastrený, na který se kotel

zavšuje (val.).

kumlgaf 1. pežívati (o kráv),
2. jísti a pi tom velmi žvýkati (val,).

kumora (komora), bydle pod
kumory =: v podruží (Lor.).

kumoter, kmotr (compater) Lor,

kumotra, kmotra (Lor.).

kumpáška, spolenost (kumpanie)
Podl.k 1. Stup, Kaenko, na mjk (Suš. 178). Sedaj na mj k
(Suš. 587, laš.). Potom jím poruiía
tetka peníze, tož sú zas na koni =
na buku, je jim hej (Slav. CL, XI,

323). 2. silná haluz stromu listna-

tého, val. konár: Ten ku taky

hodn kvetl (han.). 3. podlouhlá sto-

lika o tech nohách, v pedu jedné,

v zadu dvou. V ní v pedu zaražena

babka (babica, nákovka =:: kova-

dlinka), na níž se kosa klepe zvláštním

kladívkem, eeným klepá.

kuna, mlsný lovk, který všecko

vyslídí.

kunava = kolava (od Pern-

štýna).

kundaka, šukavá práce (laš.).

kundaf se — kundzu, šukati se

po dom (laš.).

kundél, kus: Dál mn hodné kon-
dél chleba (Maš.),

kundolec: Takový kundolce mla
z vlas = chumáe splstné (dok,

285).

kunrabek = kundratek (slez.).

kundratek, glechoma hed. (laš).

kundrbucí = kontribucí (Jicko).

kundrfát, žertovný kousek, šprým:
Tak kundrfáíy dta, na to by ho



171

užíi Cval ). Ty si sám kundrfá} (Slav.

L. X. 36).

kundrfalísta, šprýma (Slav. L.
XI. 95).

kundruska, allium schoenopr. (val.).

Kuní hora, vinohrad (Žeraviny).

kunica, epice s kuní kožešinou.

kuniina n. kuina, jetel (Mí-

stecko).

kunovat: Celou noc sme kunovali

:=z nespali (Novomstsko).
kup, zápis: Nemám od smrti kupu.

kupa, nákup: Dyž brali vcéj pe-

nz na nejakú kupu (Slav. L. X.

298).

kúpaka (Opav.) = mrskaka
(v. t.).

kúpálky, pl. f., koupací necky:

Štyry skyvky chleba dajú do kaž-

dýho rohu kúpálek (dok. 57).

kupík, pomocník kupecký (las.).

kupec: Tanu, býí bych na u
(vlnu) kupec i= koupil bych ji (Slav,

L. XI. 132).

kupeek, štteka (Br.).

kúpel', -a, m.: V tem nejprvšim

kupeli (Suš. 468).

kúptky, pl. f., vanka na koupání

nemluvat (jicko) = kúpálky (v. t.).

kúpeTa, -n, láze.

kúpernice, pl. f. (val.) ^ kúpeíky.

kupidto, co kdo nakoupil »Co si

nakúpíí v mst .^« »To je všecko

moje kupidlo* (ukazuje) val.

kupúvat, iter. slov. kupovat (vých.

Mor.).

kúra, slepice (val, laš ). Na Jicku

slépky kuata dorostlá, dokud ne-

nesou ; potom jsou kury (Vah.).

kuacina = kuivo : Sak kuacinú
sme zaforotni (Slav. L. X. 299).

Kuacina, tra (Vizovsko).

kuacník, kurník (val.).

kuaka, alsine (bot.).

kurancovat, trestati, týrati.

kuástva, první mléko po otelení

vydojené (val.) = mlezivo (v. t.).

kuata (kuátka, kuítka, kuiky,
kuáky) (Brumov), kuráky (hor.),

houba cantharellus cibarius.

kuata, velké osýpky (laš.).

kuátka, briza media (bot.).

kuatnica, kvona (val.).

kuava, chumelice (laš).

kuroch, Zwitterhahn (laš.).

kurdj, -a (Jicko) ^ kuroch.

kurec := kuinec, slepií trus;

jen ve rení: kurec je po tom a p.

(val.).

kreka, krika.
kuej, -a (val.) = kurdj.

kuená, -a 1. obchodník, který

skupuje po ddinách kuata, 2. (ku-

reniar), ostíž (Dob.).

kúené maso, uzené (val.).

kúenica, -ce, chumelice (val.).

kurenka, slepika (hor).

kuí, slepií: Na nový rok o kuí
krok (Zl.), k. it 1. bradavice na
rukou, 2. anemone hepat. (slez.),

k. slep, Mondblindheit (laš.), k. stopky,

primula veris (laš.), k. stevo, alsine

(laš.).

kurica, -ce, slepice (hor): Za-

bila sem dv kurice (Bart. II. 9).

kulka, slepika (laš.) : Kuika
vajco snesla (Suš. 434).

kuimacek, kdo »macá kury«

(ohledává slepicím), skoro-li ponesou,

což se pokládá za nedstojno muže
= skrblík (laš.).

kuinec, -nca, slepií trus.

kúit 1. Už mi ani kúit nešma-

kuje (substantivn = kouení). Pu
mi kúit := nacpané dýmky (Zl.).

2. topiti: kúrit v peci, zakúrit =
zatopiti, podkúrit =: podpáliti (hor.;

tabák se tam fají, devo dýmí Df.),

3. prášiti: Prach se kui. Lže, ež se

kui. Neku! (nepraš) laš. Kúiío
snhem = prášilo, metlo (Vlk 59).

kurák, kuák.
kulavý tabák, na kouení.
kurnota, ovce toho jména, má

rovné rohy (val., rum.).

kuropatva, kuroptev (slez. i pol.).

kurové. Svatba poínala se v úterý

u nevsty a ve stedu se dokonala

u ženicha; ale družbové poídili .si

ješt ve tvrtek hostinu ktirovým.

Pivázavše kuru na senné vidly, ob-

cházeli jako s praporem dm od
domu sbírat kury, z nichž strojili

si hostinu (Vyhl. VI. XVIII. 450).

Krovec, píjmení.
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kus : Nemáme kusá hrnca = žád-

ného. Nemá kusá rozumu, srdce,

citu. Pite na kúsek ei. Pršeío

v jednom kuši pt dní ^=- bez pe-
stání. V jednom kuši kií, zpívá,

jí atd. Ješt je kus do veera =
hodn daleko (Kda II. 188). Už je

kus na den = dávno slunce vyšlo

(Slav. L. XII. 43). Pišel kus na
veer do dom (laš ). Zasedli sme
se pi ei ež kus na noc (Vah.).

To je kus osía := veliký osel. Ten
o^ara je kus erta, kus darebáka.

To je kus chíapiska nepodaenyho.
Ta Maena to je kus robe híópé

(Mal. XIII. 228). 2. dlo: Janíek
zranný, z kusá postelený (Suš. 151).

kusá zmija, slepýš (hor.).

kusaa, -n =: kuska.

kuska, ovce bez ocasu (val.).

kusáry, pl. m. 1. (= psoty) pan-

ochy bez píkopy ta (stopy), 2. kaca-

bajka bez rukáv, »edem na pole*

(Jicko).

kuseek, kousíek (Lor.).

kuša 1. luk ze šindela s obloukem
rákosovým a ttivou z provázka,

dtská hraka, 2. euf. = duše: Na
mú kusu (Suš. 536). Na mej kuši

(laš.).

kúšek, -ška, kousíek (slov.,

val.).

kušif, pokoušeti: Požehnaj m.
Pane Bože, by m zly duch nkušií
(Vyhl. VL XIX. 452).

kušTa, bravek v ei dtské (Vyhl.

VI. XIX. 333).

kuštori sa, debatovati: Sak sa

spolu nakuštorili (Dob.).

kut! kut! volá se na králíka (val.).

kút: po cudzích kútoch sa túc

^=- po bytech u cizích lidí (Dob.).

Naše kuty = naše krajina: V tch
naších kútoch rádo pršívá (val.).

Holé kuta, tra (Vizovsko).

kufa, -t, chajda.

kutá, -a =: kuták (v. t.).

kutaka, vlk na lopoun (Br.).

kuták, silný železný prut na konci

ohnutý, s deveným držadlem na
»kutání« v ohni.

kufák 1. králík samec (val.), 2. cep,

má aspo pt krúžek železných na

sob, aby dál prošlahl k obíslu, dyž
snopy ješt stojíjú na mlát; ale

enom na jemen je to (dok. 114).

kufalelky, pl. f. (z ma.): Jož je

na kualelkách =r na mizin (Maš.).

kutat, -cu v popele, rozkutat uhlí,

vykutat peeáky (peené brambory)
z uhlí; což se dje kutákem. 2. kue
kuce = hrabe. Kohút vykutat chro-

báka (Slav. L. X. 32). Vykutaly
ho (rozmarýn) vaše kury. Herteple

nám na poli kutala = kradla (dok.

211).

kutat se, hrabati se, šukati se:

Já bych nešla do msta ; raci se tu

kucu na tom tovarychu (dok. 154).

kutavý: cesta je kutavá, zaboují-li

se nohy do bláta nebo do snhu
(Maš.).

Kutej, píjmení (val.).

ktky, vypaené pysky v koutkách

:

Má ktky jak brablc.

kutík, opnaka, pouto na kon
(laš.).

kútkavec, kdo má ktky (dok.

230).

kútkový: Tancovala s Ktkovým
Janem = stála v koutku (dok. 69).

kuma sa, kutmacat sa, piplati se

(val.).

kútnica, -ce 1. žena v kout, šesti-

nedlka. 2. (=: zákoutníek), troj-

boká armárka postavená v kout za

stolem pod kížem, v níž se uschová-

vají peníze, spisy a knihy (Jihlavsko).

kuto, -a, kdo se s prací kuce,

šuká, opozdívá = chabrata (v. t.)

Jicko.

kutrna, samice králií (val.) v. ko-

trák.
kutý Nmec = pouhý (Vah).
kuvík, sejek (Dob.).

kuvíka, o hlase kuviím, sejím:
Kuvík zakuvíkaJ, kdosi ume (hor.).

kuzlí, kouzelník (Kda II. 30).

kuzTorka, kouzelnice (Vyhl. VI.

XIX. 899).

kuza, kovárna (val., laš): Ková
dycky v kuzni kuje (Suš. 482).

kuznat (zakuznú), zauzditi kon.
kuzník, ková (laš.), i píjmení.

kuzno, uzda (val., hor.).

kža: Nebyl ve své kži = ne-
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cítil se zdráv (fig. 37). Néso eše
ve své kži (Maš.).

kvác ! : Na raz sa opel do búdy
vtr, a búda kvác I = kvácía, shrou-

tila se (do sebe) Slav. L. XII. 274.

kvácat : To kvácá ! = veliké kusy
snhu padají (val.)

kvaat, -ím, kvácnú. Búda jarma-

rení kvácne, když všecky tyi strany

padnou do prostedka, a kvaí, když
je k takovému pádu náchylná (val.,

Slav.).

kvaaf, šplouchati: Už mi v botách
kvaa (laš.).

kváat, šikovat, za vlasy tahati

:

On ma kvae! (Df.)

kvaet, sedti »jak kvaka v zemi*
= uet, depti: Co tu kvaíš?
(val.).

kvadaf, vadnouti, chadnouti (val).

kvadrátky, pl. m., knzovy epiky,
brslen; druh jablek (Btcha).

kvak (val.), kvaka (slov.), kvaek
(laš.), 1. turín (brassica napus),

2. lovk klátivý, lenivý: Do tanca

jak pták, do práce jak kvak (Vek.).

kvákata, -íy, m., kdo kvae, mluvka.
kvákat, -u 1. o hlase kavky,

vrány, 2. kieti jako kavka: Ukvá-
kali ho (pemluvili). Pece to na
nm vykvákáí (vyloudil, vyžebronil.

3. Okvákáí bych a ! (ohál). 4. za

vlasy tahati = kváat (hor.).

kvakotat, -cu, krákorati, pleskati

:

Co poá kvakoce ? (Zl.)

kvatt (Gewalt) 1. násilí: kvaítem,

na kvaít, 2. mnoho, dost: Už je té

práce kvalt (Maš.).

kvattovat koho, nutiti násilím.

kvanty (chvanty), háby, šaty (laš.).

kvap, -u, prach peový (val., laš):

Nechcu já t, mitá brachu, dyž ty

nemáš pein z kvapu (Bart. III. 155).

kvapí, -pá, coll. kvap (laš.).

kvapit na nkoho, naléhati: Ne-
kvap na m, de nehoí (Maš.).

kvasniká, kdo prodává kvasnice.

kvašený: oharek(»kyselá« okurka),
kvašené n. bekové zelí.

kvašlivý, co se kvasí, hnisá: bo-

Faka (laš.).

kveerou, kvierou = k veeru
(záp. Mor.).

kvelb (Gewólbe), klenutá komora,
kupecký krám.

kvést, -i, kvéct: >Jakým kvete tá

vonika.?* » Modrým, bííým, er-
veným.* Roste to na rolách, bílým

kalíškem kvete (dok. 22). Ty kveteš

ržú a já malinu (Bart. II. 102).

kvt coll. : Strom nemá letos kvtu.

ekaj, milý syneku, do léta, až bude
hojn kveta (Suš. 693).

kvták, hrnec, v nmž se pstují

kvtiny, . kvtiná.
kvtnica, kvtná nedle (slez,).

kveto (kvietko), kvt (hor.),

kvtuTa, jméno kraví (laš,).

kvtuša (val.) = kvtula.

kvíeía = kvíala.

kvíerek (han., dol. a záp. i sev.

Mor.), as k veeru : do kvíerka, na

kvíerek, též do kveerou (Híše).

Dej vám Pán Bh dobrý kvíerek

(Ž. obr. 50). Na véréší kvíerek
bode pamatuvat (Maš.). Pišil za

kvíerko (han.),

kvierou = kveerou (v, t,).

kvik, kviení: Lazar kvik jich

(štat) uslyšel (Suš. 21).

kvirka = chvilka (Podl. a j. ; hluž.

khwilka).

kvlraf sa, viklati se : Stl sa kvírá

n. kvíe (nestojí-li dobe na nohách)

^=. kvirda sa, virga sa (Jicko).

kvltancí n. = kvitance.

kvíteek: >Mj kvíteku!* lichotí

se dtem.
kvítí, kvtiny polní a luní.

kvítko sedmero bratí, phila-

delphus coronarius (bot.).

kvitnúf, kvésti (laš., val.): V našem
dvoe kvitnu rže (Suš. 534). Za
našima humny kvitn kvítkem rež

(Suš. 404). Šebišovske pole cele hlo-

žím kvitn, ale to Buzovske kvitn
íialeku (Suš. 354). A eše se ptala,

ím to pole kvitn? Tú bílú lelijú

(Suš. 789). Bud kvitnu rež ai pše-

nica (Suš. 5).

kvíto = kvítko (Daicko).
kvona, naíkavá žena.

kvokaa, -n, slepice, která stále

kvoká.

kvokat 1. kúra kvoká (kvoe),

2. stenati, naíkati.
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kvunky, onomat. slovo (srovn. kví-

leti) : »Dycky kvunky, kvunky a nihdy
zvunky!« ekl muž o žen, která mu
dlouho stonala a pec ^neumírala*

(Lor.). Jinde : Dycky stonky, nikdá

zvonky.

kvysf (Podl.) = kys (v. t.).

-ky, námstkovy živel složených

s pedložkami píslovcí= -kud : doky,

odky, poky, zaky (hor., val.).

ky, ký! zvuk, jímž se odhání

koza; žertovn dtem: Ky, koza,

od noža! (val.)

kya, -e (kyka) 1. (= kys),

kvtenství prosa, ovsa : To néni ani

tyma kyami, že Tží to proso, jako

tyma pívaly (Jicko). 2. kštice, 3. ta-
pec, 4. (=: stužka, mašle): zavázat

na kyky (val., laš.).

kyaly, pl. m., nohy, hnáty (po-

smšn) : Ten ma diuhe kyaíy ! (laš.)

kyera, vrch ;kyerkf, strá. Jméno
nkolika vrch v Bezkydech.

kyka, karabá, kterým se o ky-

kování mrská (slez.). Mor. lid 42.

kyka 1. kudliti, rváti za vlasy:

Co mne tak kykáš.? (Kda 11. 137,

srb. kekati).

kykování (slez.) = mrskaka
(v. t.).

kykovanka, koleda velkononí:
Hoši dostávají ve Slezsku od kmo-
tr kykovanky na mrskut (Mor.

lid 34).

kykydto, kykrle, blecha (v. t.).

Kýová, -véj 1. jméno hrudu (v. t.),

2. tra (Lanžhot).

kyda, -y, kíbí, chras (val; srovn.

Bezkyd).

kyda: Snih kydze = hust padá.

Stromy su zakydane (Frenštát).

kygaga, husa v dtské ei slez-

ské (Vyhl. L. XI. 342).

kýhat: Starší husa zakýhala (Suš.

133; var. zagagala, zagvagala).

kýchanka, helleborus (bot.).

kýchavica, veratrum lobelianum

(bot.).

kýchnut sa: Diátkovi sa kýchlo

(slov.).

kyj, -a, hl: O kyj se staí Sle-

zané nepodpírali (Vyhl. VI. XVIII.

1045). Ml's kyj, pro ho's (vlka)

nehnal? (Suš. 133.) Šeata pozavíral

a je kyjmi biti dal (Suš. 21). Nejsme
pod kyjem, robíme si volno (laš.).

kyjác, -a, kyj, okleštk (slov.):

A my máme kyják ten, kerý zabil

vlka toho (Suš. 621).

kyja, -, f. (val.), palice, kterou

se zaráží kl ^ kyjanica (hor.).

kyjanka L krátký, hrubý kyj na

otloukání . Ceroknzník da uhlíovi

kyjanku do ruky (Kda I. 24). 2. píst

na praní =: silnjší uhlazená deštice

s rukojetí, kterou se prádlo pere,

3. palika na buben, 4 lopatka pod
násadem u saní, 5. ozdobná lopatka

s krátkou rukojetí, kterou na Opavsku
nkteí rychtái ili fojti sousedy
zvali dohromady. Fojt kyjanku po-

slal svému sousedovi, aby ji ten

dále dodal (Prásek ve Vest. Akad.
XII. 88) val., laš.

Kyjas, píjmení.

kéklat: Kéklá sebó ^ kývav
chodí Je rozkéklané =r rozviklanv

(Maš.).

kyrhof 1= nosáf (laš.), krumpá
(záp. Mor.), tlunica (klonica, han.),

špiák, nástroj na lámání kamene
(ZI.).

kým, písl. asové, jak mile, sotva,

než: Podnes se otásám, kým si na

to zpomenu (dok. 258). Kým pišel,

už sa vadil. Bu tu, kým prídem

(Df.).

kymel', -mfa 1. krátký klacek,

2. krátký lelík (cop) val.

kynál', -a, veliké nosisko (laš.).

kynoži, hubiti, kaziti: Všecek
strom vykynožili. Gajdy sa zkyno-

žily (val.).

kypro : z kýpra chodit =. drob-

ným krokem (Zl).

kysat : kdo nemírn spí, ten kyše,

je kj/sd, ukysaný ; rožkysáný := roze-

spalý (slov., val.).

kyserák 1. kyselé víno (Suš. 290),

2. bílý Kunovský klobouk (Kt. Dod. I.,

od Hradišt).

kyseTec, -Ica, šovík (val.).

kyselica, -ce, polévka ze zelnice

(zelné vody), zahrkané smetanou a

vejci (vých. Mor.).

kyselík, druh jablek.
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kysetkavý, nakyslý: jabka jsou

bu kyselkavé nebo sladké.

kyseto 1. zelná voda (val.), 2. po-

lévka z kvasu (Zábežsko), 3. droby
na kyselo pipravené (val.).

kyselý: k. gaté =: z hrubého
plátna (Kyjovsko).

kysTa, -e, oví podmáslí (val.).

kystý 1. = kyselý (val), 2. kysié

šišky = kysané, 3. kysíé, -ého =
kyselá žinica.

kysnatka, druh jablek.

kysf, - 1. klas prosný (Zl.), ovesný

(Jevíko), 2. kys kíásí = s hrs.

kysf, -kyšu 1. = kysnouti, kysati:

Zamísita sem na chFéb, a nechce

n cosi kys (val ). Z téj roFe poád
kyše =i kypí, voda vyvírá (Vah.),

2. spáti (zhruble) =: kysat (v. t.):

Pote už kys (Slav. L. X. 466).

kýstka, kytka: Trhala fialku, do
kýstek vázala (Suš. 281). Fialku

trhala, svojemu milému kýstku ud-
lala (Suš. 583). Hnvám sa na svoju

gaFánku, že mi neuvila kýstku z mary-
jánku (Bart. III. 356). V kýstku

svazuje chudina klásí na strnisku na-

sbírané. Kýstka stešní (za stopky
svázaných).

kysta, -n, bedna (Kiste).

kyéutka, druh švestkového ovoce
(laš.).

kýšit sa : Zkýšiío sa n mféko
= srazilo, ssealo (vých. Mor).

kýška, ssedlé mléko (slov., val.,

laš. [kyška], han. [kéškaj) : HFedí

jak žába z kýšky =: nevyspalý;

zhruble kyša: Poád' enom tú kyšu?
kyšper, kulatá sí; uschovají se

v ní ryby nalovené (Podl.)

kýta, stehno, noha: Dáí do kyt

= utekl (Vlk 59).

kyte], šubra, bláto na sukn u spodu
nachytané: To je kyteja n. kytej!
(laš.)

kytka 1. tapec ze žíní nebo z pant-

liky na konec bie uvázaný, aby
bi hodn »rócháí« (praskal) val.,

2. kvtina: Natrhej kytek v zahrádce

(Daice, Zábeh).
kytuša, -e, kráva toho jména; má

konec ocasu bílý na zpsob kytky
(val.).

kyvís (kyviska), pták anthus (záp.

Mor.).

kyvkaf hlavu, pokyvovati (val.).

kyvtat, -vlu, kyvlotaí^ -cu, viklat:

Zub se mi kyvíoce (Zl.).

kyvotat, int. slov. kývat: Všecko
sa kyvoce (val.).

kyvy, pl. f., malá snovadla na od-

víjení píze s padena (Lor.).

kyžlinc, -ca, kemének (Kiesel):

Maíy kyžlinc velku uru v híav
zrobi (Kt. Dod. I. laš.).

Tabaf, Tábovat, hula, hýiti: Vera
ceíý de Fábováí = po hospodách
hýil (Zl.). Posmtáí sa po hospodách
a lábováí (Vlk 86). Lábujú jak staré

vojaiska (Slav. L. X. 37).

Tabét: Už je v fabét = v pasti.

Byli s tým v fabét = nemohli

s místa (val.).

tábnú, lapiti (val.).

laboda, pobuda (záp. Mor.).

Tabrovaf sa, bráti se, sthovati se

kam (val.).

tabudek, -dka, m., labu: Labudek
píyn, vneek týn (Suš. 351). Ach,

mam ci ja doma ty dva labudeky
(Suš. 351).

tabun (sg. íabui^a), staré papue
(val.).

labu, clematis (bot).

rácaTe, Tácary, oprat (Leitseil)

han.

Laciga, píjmení (val.).

taciný: Vy ste z íaciného kraja

=: kdo málo podává pi kupování.

tacéjšo : Já sem si kúpíi rži eše
za lacéjša = když byla lacinjší

(val.).

Taba, Tabavý, nemotora, nešika

(Vek.).
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rabaf, ledabylo nastavti, polo-

žiti (slov., val.).

1'aina, sníženina v horách, pr-
smyk (laš.)-

Taka, léka, nástraha (val.).

taný: laná pýcha = pyšná že-

brota; lané sliny = na lano vy-

plité (Mor. lid 233).

tada, skí (Lade) Jicko.

tadný, švarný (laš): Teraz z tb
bud tadna hospodya (Vyhl. VI.

XVIII. 328, z Tšínská).

Tadžbaf sa : Mama Tedvá sa po

izb fadžbali = vláili (Vlk 108).

tagán, lenoch, povalova (val.).

lágat: Nastane liskání a Jágání:

liskat po hub, lágat dlaní po zad-

nici: Enom mu vylágaj ! (Slov. obr.

I. 352.)

rahovina, lehké maso, Báuschel

(Podl.).

tahodít: Jak ti kdo nejvíc lahodí,

jist t nejspíš uhodí (Z!.). Když
vrchnost' nic svist nemohla, lahodila

jich \— je) Vyhl. II. 92. Oni nas

lahoa = lákají (laš).

Lahota, píjmení.

Tahostajn, po Tahostaji =. lho-

stejn (val.).

Tahún, tlustý, neforemný lovk
(Vek.).

Lach, Slezan a Moravan mluvící

lašským náeím (v. Dial. I. 97)

:

Seí na Lachy.

tach, trhan, niema (laš.).

lachna = machna, tlustá ženská

(Tebísko).
lachotit, o hlase kaením: Kaena

lachotí (Zábežsko).

tachova (laš.) = lašovat (val.),

slíditi.

rajbík, valašský kabátek ženský,

kožešinou podšitý, se »kšosty« (šosy).

Tajcák, beran toho jména, erný
(val.).

Tajda = lajdák, lovk o nic se

nestarající, lhostejný, na sebe ne-

držící (Btcha).

Tajda, zfájdat nkoho, uiniti laj-

dou (Btcha).

Tajdat se, -dzu, neinn se po-

tulovati.

lajdík, soukenný, modrý nebo ze-

lený kabátek, pkn vyšívaný (han.).

tajka (laj a), ovce toho jména,

všechna erná, jenom konec ocáska

bílý (val.).

tajský, nevázaný, hrubianský: rob-

sko íajské (Slav. L. X. 302).

Tajtrek, krátká kabaa s kapsami
(val.).

Tajtro (= fatro) drév, ada slože-

ného díví (Vek.).

Lajza, píjmení.

Tak = lek, leknutí (hor.).

Ták 1. rozlitá tekutina na podlaze,

2. To je Ták roba = k niemu (val.).

lakomica, lakomá ženská (dok.

243).

takosif, lakotn shánti: Už je

tak starý a poád' eše takosí.

Lakosit, píjmení,

takosivý na peníze, lakotný, dych-

tivý penz (Zl.).

lakot, pl. f., laskominy: Dostal

lakot na maso (záp. Mor.).

takotné dít, které má lakoty

(v. t).

takoty, pl. f , dtské suchoty: Dít
mnoho jí, a nejde mu to k duhu
(Mor. lid 213).

Tara, -le, (lafka, Falika) 1. panna,

loutka, 2. cizí lovk (val., laš, v dt-
ské ei).

Talika, dít v prvních msících po
narození, v peince zabalené (Vah.).

rai'a (falac, lalac), ejhle (hor.),

ja''ec (Falec), jelec (laš.).

Taloknaa, ovce s lalokem (val.).

TaTotat, pronikav zvueti: Tak
mu (dudákovi) tá podpalenica TaFoce

(v, gajdy).

tama, darebák: To sú íamaé!
(Vek.)

támanec, tenká a kehká placka,

jež se jí s mlékem nebo sladkou

omákou (val.).

támanka, jemen opíchaný na
hrubé, lámané kroupy; vaí se nebo
pee na zpsob kaše (val.).

támankovica, lámanková polévka.

támai : Král dal kolo dlati, pannu
na nm lámati (Suš. 8). Lámaía
matka své ruce = lomila rukama
(Suš. 68).
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tama, píst do pukae (v. t).

lamba, piják, opilec (Vah.).

rambaf, píti, opíjeti se (Vah.).

támka (lamaka), pístroj na lá-

mání (tení) konopí (slov., val., laš.).

tamoš, pustý chlapík dorostlý,

pak vbec výrostek (syn. ohnaš,

sogan) i píjmení (slov., val.).

tamozit: Pole sa zvrhaio (oralo)

a lamoziío, jak sa daío =: pluhem
lámalo, ledabylo oralo (slov.)

Tampart, druh révy, nesoucí hrozny
ervené.

Tampastá kráva = babušistá (v. t.)

Brodsko.

Tampáš, -a, m. lucerna (Dob.).

lamprda, toulavý lenoch (Kunštát).

tamúzat n. laniúzgat^ int. slov.

lámati: 1. Poád' o tom íamúzgá =
neustále o tom mluví. 2. Lamúzgáí
sa pes píot do zahrady (val.).

tamžerezo, hmotný silák.

tana u vozu (v. vz IV.), u saní

(v. san 9).

Tanciparlja (laš.) = Landparthie.

tancova, toulati se (val.).

tancúch 1. u vozu = zaháka
(v. t.), 2. tulák.

tancúchovat, toulati se, býti po-

budou.
facúch, etz u saní, aby s kopce

po led nesjíždly (val.).

Tanary, pl. m. = janary, ženské
polobotky (laš.).

landa, neistotná ženská (Jevíko).

Tandvoch, finanní strážník (Land-

wache) : Hybajte, landvoši (Suš. 531).

tandygovaf, toulati se (laš.).

iandža, -dže, tulák (laš.).

lani = la: Zabil Heman, zabil

lani (Suš 83).

Tankvara 1. špatný nápoj, na p.
pivo, 2. chabý, stonavý lovk.

fantas, -a, lajdák (Lor.).

Fantaf se, toulati se (han.).

Tantoš, -a, tulák (hor.) = fan-

tucha.

tap : Dohnáí ho a lap mu epku
z híavy = lapí, strhl. Vybhl do
zahrady a lap ho = chytil.

Tap : Dcko fap na zem, ani se

nehnulo = Faplo, sedlo. Babka
Bartoš : Dialektický slovník moravský.

chmac chasníka a lap s ním na pe-

inku = posadila ho (dok. 12).

tapaka, pas na ptáky (laš.).

lapat, -pám, chytati: Koka lapá

myši. Pes potok skákala, kaeny
lapala (Suš. 516).

Tápat, -pu 1. kydati, saditi (hrub):
Kdo to tu nafápáí? = nastavl (val.).

Lápa dluhy =: dlati: Už má celu

gruntovní knihu zaFápanú; F. peníze

=: dávati: Abych poád' Fápál pe-

níze, to bych musel m£ bankál

(Jicko). Keré prasa sa to tu vy-

Fápalo na chodníku? = vyneádilo.

2. (Fapta, Fapota), tlachati.

Fapf, depti neinn: Kerá je

chromá, nech Fapí doma (ND. 92).

í^apla tu celé odpoleda. Lapí, ani

sa nehne. Poád' u ženy Fapí (Slav.

L. X. 297).

Tapíupa, kdo Fapí, depí na up
(zadnici) Zl.

tapimucha, kdo lapá mouchy,
místo aby konal práci dležitjší

(val.).

Fapka, (zdrob. slov. Fápa) : Lapká
dluhy do gruntovní knihy (val.).

Tapky, pl. f., nízké pilíky z ve-

povic v jizb pi zdi, na nichž jsou

položeny lavice (han ).

Tapnúf, sednouti: Lapni a se!
Fápný : Ty si Fápný enom to udlat

!

= chytrý (iron.). To je Fápné! ==

pkné (iron.) Zl.

Tapoš, -a, tlachal (val.).

Fapota 1. pleskaka, tlach: To só

enom robské lapoty (han.). 2. žvanil:

Ja, di ty Fapoto, neFapoc! (val.)

Tapotaf, -cu, tlachati (val.).

Lapotova Dora, tlachaka (val.).

Fapoty gaToty, spodky >prindnc«
(cizinc mstských

;
posmšn) Dob.

Fapta, tlachal (laš.).

TaptuFa, -e, tlachaka (laš.).

Fapuša, -e 1. tlachal, 2. daremná,
bezcenná vc, tretka (val.).

Farmo, kik: Už je darmo dlat
Farmo.

taška (Br. vlaská), lasice.

Faska, líska, hl lísková (laš.):

Vzal Faseku (Suš. 118).

láska : Kúpalce ím dáléj nevsta
vchodila do lásky (Slav. L. XI.

12
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324) — op. vychodi z íásky. 2. Chodí
na lásku =: práci dobrovolnou, na

p. myslivcovi, a pak za to dostane

dovolení chodit na roští, mhour a p.

(Tebísko). 3. adianthum capillus

Veneris (bot.).

iaskaf koho, lásku prokazovati

(laš.).

laskoviny = laskominy (Mas.).

tašovat po poli, po zahradách,

slíditi, kde by se co hodilo vzíti

(slov., val.) = íachova (laš.) v. t.

tát 1. oste domlouvati podízeným

:

Nelaj, mamnko, nelaj (Suš. 282).

2. hubovati: Staré dívky lajú, že sa

nevydajú (Suš. 375).

tata 1. záplata na odve: Na ka-

bát mnoho lat (Suš. 504). Lata na
íatu se bije, a pivo se pece pije

(Zl.), 2. = la, štacheta, 3. íata, íata

spálená, niema (laš.), 4. zemáková
buchta; í. páFená, podlouhlá buchta
nadívaná (Vek.).

tataka, žena, která láce, záplatuje.

tátaka, látání, Flickerei.

tata, -a, niema (laš).

tataa, -n, ovce, jež má po sob
velké erné laty (val).

tátanec, -nca, rána íatou, holí

(slov., val.).

tátaf 1. záplatovati: Zíým zlého

nezatáce = zíú (roztrhanou) iatú

nezaíáce zlých (dravých) šat, zlým
zlého nenapraví (Vlk 86). 2. bíti

latou, holí: vyíátáí mu.
Tatera, -n = lucerna.

Taternika, odkvetlá pampeliška

(val.)

tátka, veliký, dvojuchý hrnec na
dojivo.

tátnúf, uhoditi: Nbud ticho, až

ho kopidoí (hrobník) íopatum íatn
(la.š.).

Latocha, píjmení.

tatovec, -vca, hebík na pibíjení

lat.

latovisko, kaluž krve (záp. Mor.).

tatuša, -e = íátka (v. t,).

tava. Z^avy jsou lavice postavené

podél kamen a podél stn s obou
stran štola. Za stará zatloukli do
zem po dvou kolikách nebo po-

stavili z vepovic u zdi pilíky >rapky«

zvané, položili na n silnou desku
a byla íava.

lavica, -ce, 1. cizí lavica, podruž-
ství : Kerý sedl na cizí lavici, mé!
13 dní roboty. Sedí na cizích lavi-

cách (záp. Mor.), 2. Navoral lavic ==
velkých kus (Zársko).

távíca (láhvica), 1. devná nádoba
na zpsob škopíku, na hoe zabed-

nná. Nosívá se v ní voda žencm
na pole. U prosted horního dna má
díru, kterou se voda vlévá, pi kraji

malou dírku, kterou se pije. Drobné
dti dlník chodívaly se svými lži-

kami k hospodái, u nhož jejich

rodie v práci byli, »za íávicu*. Na
íávicu takovou postavila se dtem
mísa, okolo níž dti poklekaly a

jedly (han.). 2. láhev: Chya pálené

s lávicú, hoe kopcem pospíchal

(Suš. 695).

Laviné, tra CBlansko).

taz, -u, louka nebo pole pi lese

i o samot, trním nebo živým plotem
ohrazené (hor.).

Láz (Lázek, í^áze, Lázky), jméno
tratí po vší Morav rozšíené.

Laza, píjmení (val.).

lazebník, léka (Zábeh); jinde

dochtor, felar.

tazika, iter. slov. íazi (Perovsko).

tazi, rozFáža sa (val.), odFažaf

(laš.), iter. slov. lézti.

tázník, iazovan, kdo má chalupu

na íázu (v. t.) slov,

tazuga: tazi jak íazuga (laš.).

táža, 1. agio, 2. žlutý plíšek: Atén
pás bel z kže, lážó vekládané

(Vyhl. II. 138).

Lažlša, pl. n., tra (Otrokovice).

Te, Te ho, výraz podivu, když kdo
nco náhle (na p. zajíce) spatí (val.).

Teb, nebo: Ti íeb štyry roky.

Vif si s ním co chcete díajte;

leb ho puste, feb zavete. Pinesu
puténeku trnek feb eho (= eho
koliv) val., laš.

tebaa, -n, veliká hlava (val.).

ebavt, 1. pozbývati vlas: Naši

tatíek už hodn lebavíja. 2. barva

lebaví ^ rudne (slov., val.).

tebavina, 1. oví nemoc, jako

prašivka; vlna schází, ovce íebaví.
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2. úlehle, na níž roste zde onde n-
jaký ke (slov., val.).

tebavý, Icbovatý, 1. plešatý: Už je

hodn íebavý. Obilí je íebovaté r=:

jsou v nm holá místa. 2. vybledlý

v barv (slov., val.).

Tebeda, špata, ledaina.

eben, -n, iebea, -n, lebka, ko-
trba: Torci pré pijó kryf z ledskéch
lebeé (fig. 21)

lebkáek, pták sylvia atricapilla

(Tel).

Tebo, 1. nebo: Vem si jednu Tebo

dv (Suš. 43). 2. sice: Di, lebo vy-

držíš! Daj pokoj, Febo a vyženu!
3. Febo — febo =: bu— nebo : Lebo
mn sob vem, febo mn vínek vra
(Suš. 378) vých. Mor.

Tei kdo, Feci kerý atd. ^ leckdo,

ledakdo (val.).

Te, 1. ale, nýbrž: Hospodá ví,

Te ja ne. Já sem nekiáí, Te tento

a tuten kiali. No, Kuruci, ti eše
nebyli tak nájhorší. Te ti Tatai
(Slav. L. X. 139). Tanu trochu
mia eše selské zvyky, Te už do-
mácnia v mst (Slav. L. XI. 324).

2. až, než: Le pijde, dáme jí. Le
sme poobdvali, už pišli. Le sa

vrátím ze stodoly, už chodníka ne-

zna. Le budu vait' obd, zatel tam
dojdeme = dokud budou vait, než
uvaí (val.).

Té, 1. vyrostlá se (val.). 2. (= lý),

houžev (Br.).

Teda, 1. než, po záporu: On ne-

hledí Teda íovka ošidi. Francek,
ten nemí oi Teda na nho (Mal.

XIII. 153). 2. attributivn : ViF može
Teda stará baba jezdit. 3. uvozuje
vty úelné: Súkali sa tam, šukali,

Teda Verunku dostali (jen aby, dum-
modo). Sama královna písaníko
psala, Teda syneka na vojnu dostala.

Snídaníko mu chystala, Teda ho
doma zdržala (Bart. II. 29). Mne tu

matika vhodila, Teda ve vínku cho-
dila (Suš. 156). A tam Kau prodali

za pl masu vína, leda darmo ne-

byla (Suš. 177). Mám já syneka
leda bylo, Teda mn teskno nebylo
(Suš. 626). Ková jedl tak, jako by
nejedl, leda mu to déle trvalo (Kda II.

55). Zkazuje mn syneek, leda mn
zkazoval = jen tak, ne na opravdu
(Suš. 209). A já chodil, Teda chodil,

Teda dve za nos vodil. A já chtla,

Teda chtla. Teda víc galán mla
(Suš 240). Já su syneek leda býl ^
ledajaký (Bart. II. 296). 4. Ve smyslu

posledních vt pod . 3. uvedených
pojí se feda také s infinitivem : HFe-

dite Tedi odbéva feda odbéva {=.

ledajak odbývat). Nehdy se to zdá
be Teda be, a je to dobry (i= leda

jaké) Mal. XXUI. 230.

Tadaína, osoba nebo vc ledajaká,

daremná: Takových fedain je plná

ddina. Može a, syneku, može a
hanba byt, žes ty se nauil za leda-

im chodit. Ledaco, ledaco ledainú
bude (Suš. 252). Rozina vydržala, že

sa gaFánila s takovú ledainú (Vlk

23). Nekupuj takové fedainy =
špatné látky.

Tedaco = fedaina: Bár aké le-

daco hndz na lovka vykriká. To
je Tedao chlap (Dob.).

Cedajaký, daremný, malé ceny (der

erste beste^: Má bet ledajaké (milý),

nech neni nijaké (Suš. 656). To je

ledajaká roba. Chudobná panenka
mnoho zlého zkusí, ledajaké šelmy
poslóchati musí (Suš. 335).

Tedakdo: 1. Chovaj mi ju šest

let v domu, sedmý ju daj feda-

komu = komukoliv, komu chceš

(Suš. 131). Nadláš se ledakomu
(Suš. 501). 2. asto s píhanou: To
by fedakdo ekl! Což myslíš, že su

ledakdo? Nebudu otvírat ledakomu
dveí.

Tedavaka, druh jablek.

Cedenec, lotus corniculatus (bot.).

Tedovica, -ce, náledí (slov., val.).

Tedua, -n, kráva toho jména,

barvy ledové (val.).

ledvé = ledva: Strachy ledvé do-

bhla dom (Vyhl. II. 212).

Tedvinka, druh fazolí = koníek
(v. t).

Tedy- i ledzi ve složeninách= leda,

lec : ledajaký, ledykaj, ledzikdo,

fedzico atd.

Tegát (Fegátka i Tegátko), židle:

12*
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Legáte mnle v lenochu veezávany
srdeka (Dial. II. 57).

Legera, tra (Lanov).
Tegrací, n. = lekrace.

Téhaf, praes. Téžu (val.).

Teho : z Teha, Teheji.

Tehiny, pl. f. 1. plíce (prúca =
všecky droby laš.) : Lehiny má
to prase chycené (Slav. CL. X. 383).

2. játra, ledviny a slezina: Zažeh-

návám t (vede) ze srdce, z pTúc,

lehin (Mor. lid 208 val.). 3. Na
Horácích jsou lehiny plíce a íerné

lehiny játra (Dob.).

Tehký o váze i tolik co lehko-

myslný.

Tehké, -ého, plíce (slov.).

Tehný, jenom ve rení: Už je mu
Tehéj = nemocnému ulevilo (val).

Tehotina, darebnina: lovk dá za

to kus penz, a je to (látka) leho-

tina (Vek.).

Tehutký (laš.) = Tehuký, pí-
jemn lehký,

léchat, uléchat (o) nkoho, utišiti,

uchlácholiti : plaícího neb ustra-

šeného (Olom.).

lechtivý : Janek je do práce Je-

chtivý =r nerad pracuje.

Lechy, na Léchách, paseky (Vizo-

vice).

Feja, je, Tejava, liják.

lejstík, nejhustší itice(záp. Mor.).

Tejša, -še, olše(hor.): Pásla som
ovce pod lejšú (Suš. 543). >01šovci«,

ddince u Bezové, Horáci íkají

L'ejSov.

Tek, leknutí: Z toho Teku one-

mocnl.
Tekací, lekavý: Sem lekaci (laš.).

Tekarovac, býti lékaem, léiti

(Dob.).

Tekavec, impatiens noU me tan-

gere (bot).

Teknica, -ce (= letnica v. t.), bílá

sukn na léto (val.) ; na Jicku erná,
dole s modrou obrubou

;
jinde

i jiných barev: Chodí v ervenej lek-

nici (Suš. 422).

Teknú sa: Nelekne sa (nebojí sa)

ani sedláka na obilí = má tolik

obilí jako sedlák.

Tekvar, povidla (Podl.).

lele, lelete, hle, hlete (záp. Mor.).

Telík, pletenec ženských vlas, cop
(slov., val., han.): Nechaj mn lelíka

(Suš. 442).

Tem = jen (hor.): A ten její

nájmiléjší Tem sa diví (Bart. II, 163).

Ke sa's nevyspala, teda sa lem
vyspi (Bart. IIÍ. 375).

rém, houžev: PK je spata bezo-
vými lémy (val.).

lemech, lenoch u židle (Tel).

Temvka, pantle n. šrka na
lemování (val.).

Fen P. Marie, linaria vulg. (bot).

Ten, lenej, lenejk, jen (hor.). Šak
sem si já nezpívala, len sem si na
služku lála (Suš. 132). Ráda jedem
s vámi, lenej že ma srdco bolí nad
dami (Bart. III. 17).

Lenov, tra (Blansko).

Tenona, kráva »plavastá< éf^Así^g^

(val.).

Tenovíky, pl. f. linum tenui-

folium (bot.).

Tenový, lnný: Ten frtošek le-

nový (Bart. II. 30).

renúchaf sa, -šu, soukati se (val.),

iép : Piskoil od zadu a Jép ho ! ::=

udeil pohlavkem (slov., val.).

íepa (íépka, íépeka), epice (val.).

tepa, -a, plácaka na mouchy:
Tak muchy bi íepaeml šak z in
prácu a néni (Slav. CL. XII. 421).

tepaka (Zl.) ^ íepa.
Tepanec, -nca, vc pilepená (val.),

íepanec, -nca, pohlavek (val.).

tepancova, pohlavky sázeti (val.).

Tepa, -a. Doposud, zvlášt na
Morav, vyskytuje se rodinné jméno
Lepa; jest to jméno po emesle,
které kdysi bývalo výnosné, pokud
totiž ješt sruby, píbytky, chlévy

a stodoly z hlíny lepili. Lepaova
práce pi novém stavení byla : všecko

náležit rozmiti, »valouny« ili

» války* na lepení pipraviti, a to

jednak na lepení zdí, jednak na le-

pení »poval« nad svtnicí, a též na
omítání budov ze deva srubených.

Bylo-li stavení srubeno z holých dev
jen z kry oloupaných, omítka na
hladkém dev tžko by se byla

držela
;

protož bylo teba klády
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> ježkovati*, t. j. zabíjeti do nich

klíny, aby se na nich omítka držela

(arch. III. 63).

tepat, -pu, pohlavkovati.

Tepavec, -ca, Tepavica, svízel.

Tepeníca, -ce 1. = Fepanec (v. t.).

2. podlaha v jizb ubitá z hlíny

(val.).

lepernica, -ce. Ta je vám po
mužských jako lepernica (Ždlár).

Tepiša, -še 1. lepení, 2. vc ule-

pená, 3. lepi (kdo lepí) (val.).

repišova, lepiti (val ).

Tepivka, lychnis viscaria (bot.).

epka, maz knihaský (val.).

Lepká, tra (Blansko).

tépka (i lébka? srovn. lebe),
horní ást klobouka (krom stechy)
(Zl).

tepkaf, vybírav jísti: Enom íepká

^ (vah).**-'

fepký 1. r. rozmarýn, galium
aparine (bot), 2. > Peníze sú lepké*,

snadno se pilepí na cizí ruku a

ukradou (Zl.).

lepna, silenka lepivá (Kunštát).

Tepníca, -ce, krabice z bezové
kry na vjice pomazané lepem
(val.).

1'epnisko = lepnica (Zl.).

lepnout se, slepovati se: Lepnó
se mo peské, jak sleší vo gorale

(Maš.).

tepota 1. \. pyskama, pohybovati
(na p. pi modlitb). 2. tlachati =
lapota (val

)

tepucha(íepocha), rozvaené »suší«,

sušené ovoce : švestky, kížaly,
hrušky a zasmažené (laš.).

tepýaf, ustavin, v neas mluviti

(val.).

lerfán, modín (Lerchenbaum) Da-
ice.

les 1. lešení v hody pro muzi-
kanty venku postavené a chvojím
ovinuté (Mor. lid 6€). 2. devo: Sed-
láci mli les k šibenici svésti farch.

II. 5).

Tésa, -se, 1. košatina upletená z lís-

kových prut na sušení ovoce v su-

šíme. 2. V nkterých osadách mívají

krom dveí sinových ješt nízkou
branku ped nimi, aby se sí dr-

beži mohla uzavíti a pece svtlo
do ní vnikalo. Takové bránce íká
se lesa, protože je zrobena z prut
lískových : Otvírajte, mamko, lesu

(Bart. III. 27).

lesaka : Hajná hubovala, že dlá
muž z dvete lesaku — která by
ráda v lese stále pobývala (Pittn.

VI. XVIII. 515).

Tések, pták ruticilla phoenicurus.

Téskovák, houba boletus scaber,

Tesovisko, na orné pole vydlaný
les (Lor.).

Testi (slov., Vsacko, Klob. val),

/<?í« (hor.), /'it'/ (Karlovice, Rožnov),

Teši (Kel), Vci (Mokov) = jestli.

Teš, -u, m., koks (Opav.',

Téší, lískoví (val.).

iešica, lis na tvaroh (laš.).

Léšky, pl. f., tra (Vizovice).

leŠÍ, n., lišej (han.).

Teškota, drkotati : Tak ho zima
udrtila, až mu zubami léškotalo

(Kda II. 252)
Tejmo, ve spojení: feje Fejmem =

prší velice (val.).

rét se (asto bez zvratného), téci:

Lejó se mn v oi sloze (Suš. 58).

Krev sa Féje kofajama (Suš. 124).

Z mojich erných oi síuze Feju (Suš.

782). Z voí mn sloze lijó (Suš.

575). Z vašeho synáka nevinná krev

féje (Suš. 98). Hn bystrá vodika
z Dunaja Féla (Suš. 193).

Tett 1. Zlá novina letí (pták ji

pináší) Suš. 197. 2. bžeti: Letí jak

drak. Kde Tetíš Nele tak, di po-

malu ! 3. padati : Daj pozor, a ne-

zfetíš! Zreél z jablon. List letí ze

stromu. Stodola mu Teti. ChTeva
Fetíja. Mi letí dv kopy po mici
(vypadá, t. j. dv kopy po mici se

mi urodilo). Na nás letí na každého
dv hrušky (pi dlení). 50 zl. dhihu
letí na nho (pipadá). Nevím jak

vyFetím (vypadnu). Sasn sem vy-

Feéí. Po em Fetí kopa vajec (»za
pijde*)? Zl.

Tetera = Fatera, lucerna (laš.):

Pojej mi Fetern (Vyhl. VI. XVIII.

563).

létharka : na létharko (létharske)
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jet, na koních, na p, mládenci
o svatb (Jevíko).

retina, vtve listnatých strom
lesních v lét nasekané a za zimní

píci ovcím a kozám usušené (val.):

lehký jak letina. Má sukniku jak

fetina.

Cétko, dim. léto: Vandruj, ženko,

létko, dv (Suš 503).

Tetní 1. Má te konické letni; do
ep se ani nehodijó (han ) = slabé;

srovn. letní šaty = tenké. 2. Teto
(= fetá) voda = vlažná, teplá (Lor.),

op. žimna voda == studená =: letná

voda (Spytinov). 3. = letitý. 4. Roby
byíy už po letnu obleené = jako
v lét, po lehku (Slav. L. X. 134).

Nekeí eše po fetu chodili (ib.

XIII. 417).

Tetnica, -ce. Sukn za stará bý-

valy bílé, na všední den z hrubšího,

na nedli z tenšího plátna, a sluly:

letnica, leknica, kasanka (val.), fr-
toch (han.). Obnošený frtoch dal

se do barvy na modro a slul šorec;

z tenšího plátna vyleštný jmenoval
se skleák, lišák, blišák, šusák.

Tetnina = letina (v. t.) Dob.
Teto: Kdy se ženit budeš .í* Za rok

za dv léta Suš. 743. (Toto spojení

je stálé; neíká se za rok za dva
a p.) Dcera byla již v letech =
dosti stará, vkem pokroilá (Kda
I. 40). Ml moje Teta (byl tak stár

jako já), rhéí tatíkovy Teta, býí

v mých Fetech. A pece se mi taky,

neli ty parády, aspo trochu slušnýho

šatstva chcelo ; vždy mi šlo do
let = dospívala jsem (Pittn. VI.

XVIII. 614).

Tetojší := letošní (Zl.).

Tetojšek, letošní rok, letos: Slíbil

mi pokat do letojška. Loni byío

víc ovoca proti letojšku (Zl.).

Tetocha, kdo lée, se toulá (laš.);

i píjmení.
letopé, netopýr (záp. Mor.).

Tetorost, ratolest laš. (vulgo !).

Tetovat, léto tráviti : Gdze letujem,

tam zimujem (horii.) ND. 72.

Fetovisko, chlév a koliba na vzdá-

leném pastvisku, na nmž se hovzí

dobytek pase a tam po celý as
pastvy ve dne v noci zstává (val.).

Tetúny, pl. m. : Bhá na fetuny =
toulá se (laš.).

letušek, dobyte toho roku ulíhlé

(Žár).
Tetvinka, vtvika (laš.).

Teva, -e, líše u vozu (hor.).

levit, ulehovati : Level jim
nemoc jak mohl (han.).

Tevký =: lehký: Aj levká tvá Jáska

jako peí (Bart. II. 643).

levný 1. laciný: Kúpií to za levný

peníz. Je to levné, ale nic po tom.
Ukúpíl sem to levn (Zl.). 2. Nastalo

levnjší, totiž mírnj-í poasí (R. a

Z. 7). Dnes je mu levéj (nemoc-
nému ulehilo).

ezáek, pták certhia familiaris

(val.).

lezavka, pták sitta europaea (Jim-

ramov).

Tézt, iter. lozit (slov., val), íazi

(Píborsko, Frýdecko) Na Opavsku
dur. lez je též za iterativum Qako
v eštin), jinde se jinak vyjaduje:
špFha po stromoch (Ostravsko). Na
Hrozenkovsku neznají slovesa Usíi,

praví se tam: vejc do zahrady (ve-

jíti', vyndzi na hrušku (vyjdi), choj

(jdi), naber (natrhej) erešní, chodzic

po stromoch (lozit) : Leze jak mucha
z pomyjí. Dybys ty chmelu po plo-

tach nelez (Suš. 300). Co sem v mladi
inil, na oi mi leze (Suš. 10). Leze
mi za pahnozty (zima za nehty).

Zemáky už Fez (ze zem). Tak n
zuby na vrch fez! (když kdo mluví

o nem kyselém). Snih slézá, už

slezl. Víasy mu Fez, už mu všecky
vlasy sFezíy, má híavu obFezíú (ple-

šatou). Jak zaala fabrika, lezla služba

každej rok vejš a vejš (plat byl vtší

a vtší) dok. 158. Co mi Fezeš do
svdomí.^ (saháš).

Tež, než (val., hor.): Radši bych
umela, lež bych sa vydala (Suš. 94).

Není péro, lež vnec (Suš. 22). A lež

sa utopií, na Boha zavotaí (Bart.

III. 13).

ezaky, ležmo (jako seaky,
stojaky),

ležák, slimák (Br,).
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Težato : Prodat obiré na Fežato =i

poseené (val.).

Težet: Jak sa ti Tží na téj íavce?

Syn leží v smrtelnéj nemoci (Suš. 6).

Tob, milá, tob to stavení nové, co
v nm leží stojí, všecko bude tvoje

(Suš. 155).

Težisko, pelech zajeí: zastelit

zajíca na fežisku (val).

ležmo: Zabit zajíca na Fežm (op.

na stojm). Obili rost na Težm bai

na stojm (laš.). Leží Fežmem (o tžce
nemocném) (val.).

težka, lžíce: Hotujc ležky (Suš.

464).

Lhota, tra (Chvalkovice).

li, ástice tázací, nevypouštívá se

v ei lidové tak asto jako v jazyce

spisovném : Skoro li se vypravíš

Hodn-li ste vzali .?• Je-li váš mostek
tvrdý.'' Dáte-U nám pes nj jeti.?

(Suš. 730.) V. ji.

Ilbórek, kdo ve žn na poli pro-

stírá povísla (Kojetsko).

Ijbotat sa, llgotat sa, -cu, tepe-
tetati, tpytiti se : Liboce se, liboce

zelený lísteek na bue (Suš. 280).

Jed chtapci jed, uherská silnicú,

až sa jim tak šabTenky na bokoch
libocú (Bart. II. 368).

libovnica, -ce. milovnice: Sestra

je libovnice poutí (Kda II. 146).

libuša, še, kráva toho jména,

pkná, která se v^em líbí (val ).

libý: Vytáhnte rybu mému srdcu

libú (var. milou) Suš. 187.

lícat, líceti, strážiti na ptáky: Bu-
deš-li ješe lítati, budu na tebe

lícati ; nalícám na t žitné klas (Suš.

250)

lící, živý plot (dol.) = cedron.

lícnatý, hladký, úhledný = lícný.

lícní, co jest na líc: strana lícní

(u šatu, bankovky a p.) op. rubní.

lícný, úhledný, pkný.
liak, hrnec s vápnem na líení

(bílení) : Má boty jak liáky, baaté,
neforemné (Kt. Dod. I.).

Illf, poítati (laš.): Pan stoji na
mosc, peliuje ovce (Suš. 133).

líit, bíliti (v. t.).

líif sa na nco, nkam, stro-

jiti se.

líka, líení (bílení) domu.
lidenec, -nca, odrda hrachu;

zrno má šedé, hoké, kvete erveným.
Nalézá se v bílém hraše a vybírá se

pro hoko.st (Tišnovsko).

lidi ve smyslu eského »lidiky«,

sice lidé: Lidi, tam byto dobe!
Lidi ztatí, byta vám to mefa 1

lldkové (fudkové) = lidi: To vám
byta, lidkové, hiza (Vah.).

lidský 1. co náleží lidu: Ty veliké

kusy pofa s panské, tam ten kus
je farský, a ty mate kúsky s lidské.

2. Ty ses nalokal venku lidského

vzduchu a vil myslíš, že tu mám
lovka, t. j. vzduchu, v nmž žijí

lidé, jímž oddychují (Kda I. 208).

3. Už bys aspo pro hanbu lidsk
teho moh necha, dyž už sa Boha
nebojíš (val.), t. j. mohl by se's sty-

dti lidí. Nelež tu na hanbu lidskou

= lidem (íig. 37). Srovn. biblické

»pro strach židovský*. 4. cizí, ne-

svj : Já mám pivo lidský, já ho piju

dycky, a jak se ho napiju, pkn
podkuju (Bart. III. 788).

liduša, -še, kráva toho jména,

bledé barvy (val.).

líduška, kostka íslovaná od
1— 6. Na lidušku, zvláštní hra ha-

zardní

lidušká, -a 1. chodíval s liduškou

po trzích a poutích. 2. lovk zištný,

tašká.
ligavý: ligavé rohy (dobytka hov-

zího) = do zadu obrácené jak

u srny (hor).
ligotat (se) = Hbotat (v. t.) : Li-

gotaty hvzdiky (Bart. III. 712).

Iiguša,-še,kráva toho jména (Dob.).

liha, znamení hranin, vezané
do stromu hraniného, který slul

proto lizovaný (arch. I. 52).

lihavka, trouba n. píšala po-

nocného (slez.) Kt. Dod. I.

lícha v. Uchovat.

lichá: Belo pt pár, jeden mlá-

denec zvostal licho (Maš.) = lichém,

béz parnice (družiky).

lichní: holub, sám, bez holubice

(záp. Mor.).

lichota 1. By t lichota vzata!

(laš., euf. ert). 2. zlý lovk.
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Uchovat na západní Morav zna-

mená oznaiti si kus pole slámkami
nebo vtvikami, kolik se ho jedním
hozením semene posije (obyejn
tyi kroky zšíí) ; Ucha je takový

kus pole. Jinde znamená lícha 2. kus

pole z lesa vzdlaný (Ivanicko)

3. úzký záhon kraj pole pi cest
(Zábežsko: na Kyjovsku tomu íkají

sádek); 4. díl lesa obecního, jímž se

»vobsedlí« každoron na kácení

podlují (Br ), 5. jméno tratí (Br.),

lichva, dobytek hovzí (hor.),

hovzí i oví (Klobucko a Bru-

movsko).
lichva, -ate, mladé dobyte ho-

vzí (hor.).

lichvací trh, dobytí.

lichý 1. snop, oech = zbývající

nad kopu, nž nad tucet atd. (Zl.).

2. vetchý = šat, látka (laš.).

lijan : Sekej, synko, sekej lijan

svj panence na povijan (Suš. 554) (?).

lijanec, -nca = lívanec, litý

vdolek (již. Mor.).

Iil'ecký, euf. ert: Ba lireckého!

(Mor. lid 103.)

liluška 1. kachna, od zvuku lili,

jímž se pivolává. 2. pták anthus.

limba, lípa (Lind) (sev. Mor.):

Stojí limba, stojí listu širokého (Suš.

161). Pod tó zeleno limbo, tam se

dvátka zendó (Suš. 758).

!

limónka = císaská, druh hrušek.

lín, -u, hadí, kže s hada slezlá,

dobrá na nakuování od nátchy (Zl.).

lina, láno (val.).

línat i týat, pouštti srst: Kráva,

pes líná.

linda, topol vlašský.

linduša, kráva toho jména, barvy

kmene lindového (val.).

linduška, pták anthus.

línek, rak s novým pancíem
(Br.).

jínit se = línat (v. t.); i rak se

líní, dostává nový pancí (Br.).

Lipar, píjmení.

lipatý: Lipo, lipo lipatá (Suš. 472).

lipí, coll., mlází lipové.

lipina 1. = lipa: Stoji lipina. pod
lipinu dvina (Suš. 202). 2. lipové

vtviky: Nasekáí sem lipiny do

šatka bílého (Bart. II. 211). 3. li-

pový háj (val.).

lipinka, druh hrušek.

lipka, druh révy, nkde rézlink,

jinde lampart (v. t.) zvané.

lipovák = podlipník, hib ro-

stoucí pod lipou.

Lipovica, -ce, tra (slez.).

lipský šátek, velký ervený, zvaný
také tureckým.

lipvka 1. druh jablek, 2. houba
agaricus prunulus

ilrýkaf, zpívati: Dybych mía hías,

to bych vám zalirýkaía! (val.)

lísa, branka sbitá z latí (záp. Mor.)
v. lesa.

lísek, drobná muška, co požírá

chmelový list.

lisk, Hskanec, poliek (laš.).

liskaka, palestra, kterou se mí
>liská« (Podl.).

liskaná, -né =: liskaka.

lískanec, poliek.

liskat (lišit, lisknút) 1. poliko-
váti : naliskat, vyliskat nkomu, zliskat

nkoho. 2. bíti v mí liskakou (pa-

lestrou). 3. So vod blata celé za-

lískané =: zastíkaný (Maš.).

list 1. coll. = listí: Byli sme na
list v lesi. Naši hrabu list (Zl.). A ta

voda není istá, napršalo do ní lista

(Suš. 3). 2. Stromek na tetím list už
ml ovoce :^ tetí rok po nasazení

nebo naštpování (Zl.). Mj vinohrad

má teprú tetí list (= tetí rok, co
byl založen) ; na pátém, šestém list

už hodn rodí (slov.). 3. Já tob
složím svj list doktorský = diplom
(Kda lí. 101). 4. Daj mi lístek sla-

nin = tenký kousek.

lístnaka 1. hieracium boreale

(bot.). 2. plachta na list.

listník, kryté místo u chalupy, kde
se chová lesní list na stelivo (val.).

listopad, padání listu: Ach prší,

prší listopad (Bart. III. 407).

liša, še, plamen vzhru vyšlehu-

jící: Jak tá liša bii! Hoelo to lišú.

Od stodoly chytla se ai lipa a ho-

ela lišú (Zl.).

lišák, v. letnica.

Lišára, tra (Lor.).

liší: L. hory, vinohrad (Bzenec),
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1. jabko, physalis (bot.), 1. ocas,

echium vulg. (bot.).

Lišice, pl. f., tra (Vránová).

líšistý, ervený jako liška (val.).

liška, malá liša, plamének (Btcha).

liškaa, ovce toho jména, kolem
oí lišistá (val.).

líškára, bouda, z níž lišky stílejí

(val.).

Lišky, les (Kel).

lištva, šrák, mísník, police.

lištvice, pl. f
,
piesnuté ženské

vlasy z pod šátku vyhlédající.

litka, litkup, pitka pi prodeji:

Pili na to už litku, a potom kde
nic tu nic.

líto, komp. lítjší, sup. nejlítjší:

To je mn nejlítjší (Suš. 578).

litopé, netopýr (hor.).

lítostivý: To dit je velice líto-

stivé (wehleidig) slov., val.

Lítová = Litovel ; adj. litovský

:

Najvc sa prodávaly babvky li-

tovské (Slav. L. XIII. 417).

Iltovaf: Dy ci budze mama laci,

pidz se ke mn litovaci = abych t
politoval (Suš. 324).

litvín, druh brambor, mají pro-

stedek dravý.
livíka, pták sylvia hortensis

(hor).
Ilvurka, husa, od zvuku livu, livu

!

jímž se pivolává (laš.).

lizaka 1. beka povidlová (slov.).

2. míchanina otrub se solí, jež se

dává lízati kravám (záp. Mor.).

lizák, prst ukazováek, že se jím

líže (laš.).

lizaa, -n, palestra, kterou se

mí »lizne* = liskaná (v. t.).

lízanec, -ca 1. znaka líznutím

zpsobená, 2. pohlavek (srovn. liznút)

laš.

iizitací, n. := licitace.

lizna, modina po rán, v. íyzna.

lízna, lenošná parádnice.

liznút, udeiti: Tak t liznu!

Lizni hol Liznút ho ti rázy po-

híavkami (Vyhl. VI. XIX. 1117).

lizícnú, rázn udeiti (val).

lizonif sa, ulizovati se, škeiti se.

lízuTa, -le, kráva, která ráda líže.

ližica, -ce = lžíce (vých. Mor.).

ližiník, podlouhlý, úzký košík

na ližice, nože a vidliky.

ližník t\\\ postiha^ zízenec, který

po lihách do sklepa spouští sudy

;

jinde mu íkají z nmecká šrotý
(arch. III. 96).

I'nút: K tomu zasetému nú sFépky,

že nelza ubránit = ženou se po za-

setém (Vych.).

tobas, trhan (val., laš.).

l'o6 (pol. la), líti (Lor.).

to (pol. íaja), láti (Lor.).

tocuga, nechutný nápoj, brynda
(Frenštát).

tocún, tulák (laš.).

toan chleba = kus chleba

(Olom.).

lodí, n., lo: Jaborové lodí, klen-

cové veselko (Suš. 241).

toga, výrostek, hoch (Vek.).

togaf, lokati (val.).

togda, mí (val.) ND. 177.

lohnit, píti (potupn) Kunštát.

loch 1. ležisko zajeí, 2. sklípek

na brambory, 3. (=: lok) doušek,

hlt: Víc nesmíš vypit než dva lochy

(Kunštát).

tochat, píti velikými doušky
(Kunštát). Voják chyaci putnu

z vodu, tak z ní íocháí (Slav. CL.

XI. 380).

iochtuša =: loktuše (val., laš.):

Pikryj ma tú bííú íochtušú (Suš.

453).

Lochtuše, pl. f., vinohrad (Ar-

chlebov).

Tojdy, pl. m , krh, das Triefen der

Augen.
lojdavec, -vca, lojdavý, kdo má

lojdy (dok. 230).

loká, -a, louže, Locke (Daice).

1'okajka, lokálka, místní dráha.

tokeš, -kša 1. kolá z chlebové

mouky (val., hor.), 2. placek bram-
borový na zpsob omeletty, posypaný
makem (Podl.).

Lokétk, tra (Boitov).

tokmes, výrostek (laš.) = ohnaš

(v. t).

tokýš, -a, nudle (val.).

Tolek, atropa belladonna (bot.).

tom, lomoz, veliký kik, sváda

:

U Traík býí co chvíla íom (Slav.
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L. XII. 131). Néni teho domu, co
by v nm nebylo lomu (Vek).

tomázgaf, tropiti íom (val.).

tomcí, urvalec (val., las.).

, tomcovat, tásti : Psina (zimnice)

lovkem lomcuje (Kda II. 333),

tomenica, -ce, zdirá komora, ke
kuchyni pistavná, o jednom pate,
nazvaná tak proto, že jsouc vyšší

nežli jizba, pod stechu vyvýšena je

zdí lomenou (Zl.).

fomit 1. Rukama lomila o svého
bratíka = ruce zalamovala (Suš.

98). 2. hmotn kieti: Ten íomíl

Poád' se s ú lomí (vých. Mor.).

Rozina si stžovala, jak s ú tatíek
lomili (Vlk 52).

tomotit: Opilci v hospod íomo-
tíja = hulákají (val).

torhozg, -u, coU. oblomky, oblá-

mané odpadky, 2. prs (laš.).

tomozi sa : Lomozí! sa chástím
=^ drápal se (val.).

lomozovaf sa, díti se: Naío-

mozováí sa dos (val ).

lompetat se, tásti se: Pinkl se

rno na zádech lompetá, hází se mu
(Mas.).

tompita sa, neinn pocházeti

(val.).

íona, vlna vody, vtru, die Welle
(han.) v. íonit se.

loajší, loský: Mám zteba strach

jak z íoajšjeho snahu (Dob.).

lonek = zákolník (v. t.).

Ibnga, foigoš, bidlo pivázané
s boku k vozu žebinovému, aby
osoby po nm pohodlnji dostaly

se do vozu (v. vz IV.).

lonit = lochat, píti velikými dou-
šky (Br.).

lonit se n. lonovatét se, vlniti se:

Voda se íoní, íonovatí (han.) v. íona.

losko, loský rok: Do loska
zme eše jak tak vystaili. Proti

losku je obilí Tetos pkné. Ped
losky bylo Fepší (Zl.).

tonší, loský (laš ).

Lopa, potok (Blansko).

topaat sa : ptáci, húsata sa lopa-

ajú, dostávají brky na lopatkách.

Takovým ptákm, housatm íká se

lopacata. Mladí ptáci jsou naped

hoFata, potom lopacata, pak opéenci,
posléze vyvedenci, když se z hnízda
»vyvedli«, vyletli (Zl).

topaka (= slopaka), nápoj do-
bytku: teplá voda s otrubami (laš.).

lopa, -a, lopata (val.).

topaf = slopati (laš.).

Lopata, tra (Poemce).
topatka 1. alisma (bot.). 2. Dalo

mo to pod lopatke, napracoval, na-

nesl se (Maš.).

topún 1. (lopu laš , lopo sev.

Mor.), lopucha (lappa tomentosa),

2. (-Ó-) veliký klobouk (Tovaov).
topúnka, ovce toho jména, má

veliké uši (val.).

topušíca, -ce, tussilago farfara

(bot.) val.

Loskot, píjmení fpol. = praskot).

Losky, jméno tratí v rzných
koninách ^ malé losy, podíly.

tosopr, trigonometrické znamení
na vrších (hor.).

toubek (-Ó-), kadlub na mouku
(han.)

touník, pták emberiza miliaria

(Kel).

louhat (-Ó-), povykovati (Jevíko).

louhot (-Ó ) 1. náledí, 2. oky na
stromech (Zábežsko).

loupárka (-Ó-), houba suillus an-

nulatus (Mysliboice).

Loupeže, tra (Blansko).

Lovcov, tra (Blansko).

lovisko, prohlube v rybníku, do
níž se pi lovení ryby stekou (záp.

Mor.).

tovka 1. záminka: Lovku si hFeda
na nkoho, záminku, aby mohl n-
koho týrati: Takových lovek si na

ženu hledat (Vlk 86). Vy^ dycky
hledáte jakúsi lovku (Slav. CL. XIII.

77). 2. pifka, záští (val.).

Lozce, pl. f., Loze (na Lozách),

jméno tratí v rzných koninách
(srb. kmen vinný).

íozif, iter. slov. lézti (v. t): Ty,
bratíku, umíš dobe lozi, vylez na
ten strom (Kda I. 261). Po kolenách

lozila (Suš. 138). 2 choditi (v hrubší

ei) : Ten sa tam k ním nco na-

ložil; myslel, že Bárku dostane, a

žatým odešel uta nos (Vah.).
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toža, -e, f. =: lože (laš., hor.).

lože sluje: pohrádka, pohradina

(val.), íožnica, ížko, posteF a má
dv eía (podl. ohebía), v hlavách

a v nohách, a dv postrannice.

tožíko, kravské lože po otelení:

Táhne se to (njaká látka) jak ío-

Žiko (Zl.).

tožif, klásti: Po oboch stranách

chaíupy ložiíy sa na zimu hran
drév (Vlk 6).

tožaka, typhus (val.).

tožníca, -ce 1. lože (val.): V kt
na právo stála íožnica (Vlk 7).

2 = stlánka, plachta na pokrytí

slámy v loži (záp. Mor.).

Tsknout se, lesknouti se: Byla

by se skla jak dennice jasná (Suš.

150).

tub 1. kolo ze štpiny, do nhož
se vplétá síto nebo ešeto, 2. be

zedný kadlub, který se zasazuje do
kotlá, když se v nm vaí povidla,

3 lýko. Ve význame tom zachovalo

se to slovo jako archaismus, jemuž
se nyní nerozumí, jen ve rení
»chrápe jak by íuby deí* (srovn.

rus. lub = lýko, stromová kra).

lubaný, líbaný, slezský tanec. '

Túbif koho, nco, rád míti, milo-

vati: Dávno sem já mohía míadú
ženu býti, keby a mé srdco prestaío

Tubiti (Bart. II. 186). Zefá on ne-

rúbí =: nerad jí. Lbí víno = rád

pije. NTúbim hádek (slov., val.,

hor.).

lublf sa, líbiti se: Lúbjá sa mi
tvé oenka sivé (Bart. III. 414).

fublvý, libový: maso.

lubný, milý, hezký, chutný (Vek).

Tubošky: Kedz je jim to na Tu-

boškách sem behac, nch behaj =
když se jim to líbí (Dol.).

iubovíca, -ce, míra na obilí (han.).

lubuša, -še, kráva toho jména,

která se líbí (val.).

tuívo 1. lou, smolnika, 2. noní
kntky (Opav.).

tudica, -ce, udice (laš.).

túdit, vábiti: Hanika si moc ga-

lán íúdí (Bart. III. 518).

lukové, lidiky, milí braši: No,

ludTcové, já vás nuti nemohu (Kda
I. 264).

Tudno: Je ta hospoda stranu

v Teše, ale v Tet byva tam Tudno
= bývá tam mnoho »fuda«, hluno
(laš.).

ludný (-0-), kloudný (iron.) : To
jož bode lodny, na p. jídlo, když
dlouho stojí (Olom.).

Tudský 1. Majetek je bu svj,

bu fudský (jiných soused), bu
panský (velkostatku) : Pase na Fud-

ském, ne na svém. To je fudské
r= cizí (val.) 2. Fudský lovk, sv-
tem prošlý, zvlášt »svinka», co

vede obchod s prasaty (laš.) Srovn.

lidský.

ludzí kvt, tussilago farfara (hor.).

tuh jako jméno obecné vymizelo

z ei lidu, ale jako jméno polností

nalézá se zde onde.

Tucha, špatný nápoj, brynda (laš.),

ídká polévka (val.) = Túra (v. t.).

Túchaf vodu, plnou hubou lokati,

nafúchaný k (Val. Klob.).

tukavý, tuní: \. kvítí (val).

Lukniška, tra (Dob,).

tukno, polní esnek (hor).
túko, -, f., devo na zpsob

tvrtmsíce vykrouhlené; loukot
devnými heby spojeny jsouce, iní
okruh kola (v. vz I. II. 5).

tukša, -še, nudle: Mama vaí lukše

(Suš. 508). Také na Per. (Btcha).

TuTák, atropa bell. (val.).

TuTaf, píti; onom. pv. píti z lahve:

Ve on aj hodn Tulá (Slav. L.
XII. 44).

Lul, m. do Lula.
lulek, atropa bell., TuTi coll. (val,).

TuTkya, ženská svískavým hlasem

(Frenštát).

luTotaf, bublati: Voda v potoce

rurotá (val.).

lumpa, ženský lump.

tun, loni (han.).

lunda, žvaniti (Lor.).

lundaka, zdlouhavá chze, toulka:

Myslíš jen na besedy a lundaky
(Ž obr. 115).

Tundák (fundaí, Tundaía), kdo se

fundá, tulák (Zl.).

Tundat se, toulati se: Celý da
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se kdesi rundze (Zl.). Lundali se

s místa na místo (dok. 157).

lunt, 1. (-0-) kus: chleba, masa
(Jevíko), 2. šat: Nemá na sob
kusá funta (slov.). Nmá Funtuv (laš.).

tup : Tá íup to ze stoía (= vzala).

Dvacet mic žita íup na vz, odjed'

dáf {= hodil a odjel) slov., val.

tupák, lijavec (val. ; srovn. prší

tak iupoce), 2. = šupák, brambor
v šupce uvaený (laš.).

lupat (-0-) prstama, luskati (Maš.).

tupaf sa v jídle, rýpati, s nechutí

se pehrabávati a jen nejlepší sousta

vybírati (val.),

túpa 1. zemáky vaené ze šupky,

2. oechy =: louskati.

iupt, zhusta a hlun pršeti: Ale
tam lupí! (v. lupotat).

lupina, nco odloupnutého, lu-

piny. 1. šupky se zemák sloupané
(val.), 2. šupiny rybí, 3. šupiny ve

vlasích.

lúpif: Vyíúpili mu = vybili íval.).

tupnut, udeiti, píchnouti: ili a
velika íupía ve velínku z rána

(Bart. III. 293).

tupotat, klepati, tlouci: Tam cosi

Iupoce, ervená žuneka na bue
(Suš. 370). Prší, tak iupoce.

Túra, brynda (káva): Daj trochu

tej Turky (Jicko, laš.) = Tucha (v. t).

tuska 1. Lusky má hrách, »dyž

už je tam zrno, dokud' je to tenký
bez zrna, íká se ternu dlašky* (Zá-

bežsko). 2. trudovaka (v. t.).

tuská, -a 1. nž zavrák, když se

zavírá, luskne (Df.). 2. polní mák (Zl.).

tuskaka 1. dtská hraka z oe-
chové slupky, kolíku a niti, 2. brouk
kováík (Dob.), 3. truskavec (tvrdá

jahoda, na mezích rostoucí).

tuskavka, brouk kováík; položí-li

se na dlani naznak, luskne sebou a

pevrátí se (ND. 49).

luskovlna, laskominy (Zábežsko).
tušinec, rhinantus (bot.).

tušlf, lusknout: Týden peTeéí,
jak by prstama íuší (Slav. L. X.

300).

Tuša, -šn, lišen, bidélce pi kole

v náprav upevnné, na nmž leží

ebina (v. vz I. 3).

Túšaf, slíditi, hledati: NaTúšám
neho kozi (val.) Lúšá po za-

hradách. Adam Túšáí po ráji a had
mu svédí ženu (Df.).

lušaf sa, choditi sem tam (val.).

Tušnisko 1. devná ást Tušn
o sob (v, vz V.). 2. klobúky s luŠ-

niskama: lušniska starodávných klo-

bouk byla ti tenká dívka, která

chránila širokou stechu, aby p-
vodního tvaru nepozbyla. Bez lušnisk

byl by klobouk »klapúchej« jako
tyrolský (dok. 82).

lutky, lehké nebo staré kalhoty

odené (Slav. L. X. 378).

Tútoba, lítost: Býl jak otrúcený
(otrávený) od téj Tutoby (Vlk 24).

Tutobif sa, lítostiti: Co by sa's

tak TútobiTa! (Vlk 108.)

lutomrka, druh jablek, pvodem
z Litomic ; jméno asi hodn staré,

pochodící z té doby, kdy Litomice
byly ješt Lutomicemi a eskými.

lutrejch = utrejch (Krásná, Maš.).

Tuty, pl. f., plátné, široké gat
(slov.).

túzký = úzký (Jicko).

tužera, -n, louže (val.).

tužica, -ce, Ižice (laš.).

tužika, lžika.

tužovica, -ce, voda z louže (vých.

Mor.): Donésta mu lužovice (Suš.

168; var. z luze vody mu nabrala).

túžovka = tužovica (Btcha).

tybnúf == tupnú, uhoditi (val.).

tybotaf: tveráctví mu tybotato

v ooch = jiskilo. Hvzdiky íy-

bocú, dyž je mráz (Vlk 26). Srovn.

libotat se.

tyák, lýený provaz.

lyenka (e) = íyák (Zábežsko).
tyný, tuhý, záh = chléb, maso

(laš).

tyga n. tygaa, kráva, jež má
rohy v zad obrácené (val., hor.).

tygaf, polykati, hltav píti: N-
íygaj tak ! (laš.)

tygo, sivastý vl (hor.).

tyk, hlt: Dva íyky. Ten má velke

íyky! (laš.)

tyknúf, polknouti: To muši íyknu
(laš.).

tykovitý = íyný (v. t.).
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typa, -a 1. široký, tverhranný
obojek slovenské haleny, 2. Valašky
nosí stevíce s íypaem, soukenným
jazykem, jímž se rozporek zakryje.

týpaf sa 1. pabrati se v jídle: Enem
sa v tem íýpe (lovk, dobyte).
2. doíýpa na koho = dosýpati, do-

tírati (val.) v. lupa sa,

iysa, lysina.

ysák, fazole ervená n. erná
s bílými lyskami (ND. 181).

tysaa, -n, kráva toho jména,
ervená s bílou lyskou na ele (val.).

tysena = íysaa.
•Lysiny, pl. f., vinohrad (Syrovín).

ysistý, lysý ^^^val).

yskaa, -n, ovce s lyskou (val.).

iyskovatt, dostávati lysky: Dyž

zanu i^at lyskovatt, zemáky se

kazíja (Zl.).

íyso, -a (íyso, íysko, íyša, íysoš),

vl ervený s bílou lyskou na ele.

týstko =: lýtko (val.).

týtkovice, pl. f., boty s vylešt-

nými, tvrdými holínkami.

iyzif sa, smáti se pitom (val.).

tyzna, modina : Co chvífa jí vidt
íyzny na hlav (Vlk 92). Hana
ukazovala íyzny na rukách (Slav.

L. XII. 85).

tyžka, Ižice, I žabí, škeble (laš.).

lyžník, koš na Ižice (laš.) = li-

žiník (v. t.) : V lyžniku su chro-

baky (Suš. 535).

Iza, slza (laš.): Kdy kofe vas

pjdu, obleju se Izami (Suš. 489).

M.

macat = makati (val., laš. i pol.):

V kapci se macá, krejcara nemá
(Bart. III. 544). Co vas mace! = na-

padá.

maca se s ním, šukav praco-

vati: Díuho še s tym macali (laš.).

macavý, šukavý, lenivý (laš.).

macek 1. kocour, 2. špaek, velký

semel (ND. 180). 3. po macku
=r omatem, po tm..

maciga, macecha, u Frýdka (Kt.

Dod. I.).

mackvka, druh hrušek.

mácnút, udeiti: Mácnu t mo-
tyku! Mác ho, už ležéí.

macúr, macúrek 1. =: macek,
2. trudovaka (v. t.).

macvejda, neohrabanec (Frenštát).

maec, -ca, mák polní (dok. 126).

mainka 1. hláveka zeleniny:

Saíát má eše malé mainky. 2. vt-
vika: Rozmarýn má mt každý
host', dyby jakú malinku maineku
(dok. 81).

máka = omáka.
makanec, místo na šat po-

makané: Mám tú suknu samý ma-
kanec.
maura, nechutná máka: Takovú

mauru možeš si sama snst (Zl.).

madra, pihlouplý lovk (záp.

Mor.).

madránek = madránka: On
mn bude v zahrádece madránek
plet (Suš. 630).

madránka, majoránka : Nasela

sem sob madráneke (Suš. 629).

mádlo, kamenný n. devný sloupek

na kraji silnice, aby vz se silnice

nesjel
;

pl. mádla, zábradlí u mostu
(Zábežsko).

madovník (medovník), perník (Df.).

madrca, malá ženština (Kel).

madrmaka, melissa oíif. (bot).

Madženka, píjmení.

rfiadžgaf, makati, hnísti (val.,

laš.).

mága. Chce-li dít, kam nemá,

postraší je íkajíce: Necho tam,

chytne t mága. Mága chodi jen za

tmy; jak se rozsvítí, mága hned
zmizí (ND. 41). Pijde na t mága
s krvavým n. koským okem (Ko-

nice),

mága, hlína s vápnem smíchaná,

malta (laš.).

magaka = mága (laš.),

magarón 1. zavíjená šiška na-

dívaná povidlím. 2. taška nadívaná

tvarohem n. krupicí. Vybíravému
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dcku praví matka: Což myslíš, že

ti budu chystat magaróny?
rhága -ríiádžu 1. = madžga

(v. t.), 2. tlouci, bíti (val.).

magnáš, -a, velký pán, bohá.
magnú, udeiti, praštiti nkým

o zem.

Magurka, pahorek toho jména
(val).

Mahda, Magdalena, »stará mahda<.
mahdák, levák.

maholný 1. mlsný: Má hubu ma-
hoFnú (val.). 2. libé chuti: nápoj
(Kunštát).

mahuléna = majoléna (v. t.).

Mahura, hora ve Slezsku (Vyhl.

VI. XX. 113).

mach, prase (val.).

machajdubský, zmatený, pitomý:

Já som ceá machajdubská (Dob.).

Machá, píjmení.

machar, trhan (laš.) Kt. Dod. I.

máchaf, -chám, i -šu, práti (prádlo)

laš., Zábežsko (pra jest tam =: bíti).

máchel, taraxacum autumnale
(bot).

machomét, potrhlý (Mal. CL.
VI. 75).

machús, strašák (val.).

mája, -je, máj = májový strom,

postavený v máji a o posvícení (záp.

Mor.).

majet: Má veliké majety := bo-

hatství (val.).

majetnosf, majetek : Ten má
pknú majetnost' ^ živnost. Od-
bíraj, Aniko, svoje majetnosti, co
si's najednaía od svéj malikosti
= výbavu (Bart. I. 29).

majetství, majetek: Všecko ma-
jetství své pán odporuil Michalovi
(Kda I. 38).

majholéna= majoléna (v. t): Ona
když de k tanci, jako majholenka
(Suš. 473).

majíek, mdjíko, tarraxacum off.

(slez.).

májka, chroust (v. t.).

májka, pi prvodech zízená
strom.oadí z bezových vtviek
(záp. Mor.). = han. ruská.

majoléna 1. dívka v máji naro-

zená, t. vždy veselá a oblíbená

(Df.), 2. pkn nastrojená, vyfintná
ženská.

májovka, druh ranných tešní.

májovník, asperula odorata (bot.).

májová rosa, galium cruciatum
(bot)_^

majvka, houba russula prunulus.

mak, zakúsíí do maka (do zrnka),

kúpíí si litr maku. Maka nic mu
neostalo = zhola nic (Kda I. 123),

ob. pracha maka nic.

makabonka = boboíusek (v. t.).

makota, makot (rhakota, mkota)
1. vše na poli sazené nebo seté, po
em nezstává strniska : brambory,
zelí, hrách, bob a p , 2. pole, s nhož
tyto plodiny byly sklizeny : zemá-
nisko, zelnisko, hrachovnisko, vi-

nisko atd. ; nehnojívá se.

makoiina, plevel: Je to sama ma-
kotina (Víškovsko).

maková ^ makovník (v. t.)

:

Budeme piet koláe, dobrý maku-
váe (Br.).

makovat (o-, po-), makem posy-
pávati.

makovica, -ce, koza toho jména,
strakatá (val.).

makovina 1. Když se zežou
s hrachu makovice, zbude makovina
(Slav. XII. 152). 2. odvar z makovic:
Ten lovk spí, jak be se makuvine
napil (Maš.).

makovník, podlouhlý koláek na-

dívaný makem; peivo vánoní.
makvka 1. makovice, 2. (laš.)

= makovník (v. t.), 3. druh jablek,

4. meretrix (laš.).

makyta = rokyta (salix aurita) val.

Makyta, píjmení (val.).

matackovaf = obaíovat (v. t.),

J vyslovovati jako u^ v. huva, šva

(Frenštát).

matavý, trochu malý.

máTa, (e), -ate (ete), nemluvn:
Bude poheb toho málate. Míy
poheb dv máfata (Vych.).

maTastý, malovaný (hor.).

maTe (pl. f.), malovaniny, >cifry«

(hor.).

maTena 1. malé dve, ob. v pl.

maFeny (Vych.), 2. = mafuša, malá
kráva.
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MaTenísko, paseka (Vizovice).

marérka : Budu za mnú ptakat

užice, taféky, že už viT nemajú
takové maréky (Suš. 481) = ho-

spodyn, která je v takové istot
chovala.

maliny erné = ostružiny.

Píiallná, malinový ke; malináí
coll. (val.).

maliní, coll., malinové koví.
máli sa : De sa malí (krátí,

ubývá ho). Slivky sa malá. Lid sa

zmálít. Už sa teho malí (slov., val.).

matky = malý (val.).

maTo, vl barvy svtlé, ne však
sivák. (1. 5. maFo, 4. maFu; ostatní

pády berou se od adj. mafovaný.) Df.

máto: Má híadu jak mynáova
slépka; penz, jak žába chíup; šat,
jak žába pláš; pibývá ho, jak
krajíka v hrsti (= pomalu roste);

ovoce, jak by pohodil. — Je m.ne

máío na tú vc = nestaím silou,

penzi, rozumem (Vych). Mn už
bylo na mále =: nahánlo mi (Br.).

mato, -a, malý vl.

maTovaka, fazole ervená, bíle

kropenatá (ND. 180).

malbvání, vyšívání (Podl.) = cifro-

vání (v. t.)

maTovánka, brambor mající po
sob ervené skvrny (laš.).

maTovaný: Šáteek pkný, bílý a
kraje má malovaný (Suš. 754) =
vyšívány. Švarný šohaj z lesa jede,

malované devo veze (Suš. 276) =
pkné. V téj novéj komoe malo-
vané lože (Suš. 465). Dolineka do-
lina maTovaná dokoía, mafová} ju

Janíek, jeho vraný koníek, malo-
vala dokola jeho zlatá podkova (Suš.

600). V širém poli stojí hruška
mafovaná až do vrška (Suš. 613).

Poslali n pohoaa, maFované díva
= hezké (Bart. III. 405). Šél sem
pes kopec pes malovaný (Bart. III.

724).

maTtaša, hrachový pokrm štdro-
veerní (val.).

malterna, moruše (Br.).

mattova, nádržka na maltu
(Vych.).

maTuký (maFušinký, maFunký,
maFulinký, maFulizný) velmi malý
(val.).^^

malúneko (maFúnenko, maFuši-

nenko), velmi málo (val.).

maTušinec : Sú to také maFuŠince
=: malé, slabé volky (Dob.).

malušurný =: maluký (v. t.).

malutký := maluký (v. t.).

maty 1. = máío: Dostal to za

malý penize. To só malý Feta od té

dob (Mal. XXIII. 221). 2. s inf.:

Ty zemáky sú eše malé ohac =
aby se již ohrnovaly. 3. malé =
dít: Já sa budzem nosíc na vraném
koníku, a ty budzeš vodic malé za

ruiku (em. 48).

matžen, manžel (val. jako st.)

:

Lepší je ten mj malžen než celý

svt (Suš. 448).

mam, strašidlo (Dob.).

mámltý. Ve valaštin rožnovské
slova má milá srostla v jedno, jako

jedno slovo se skloují a v tomto
složení tvoí i rod mužský: Ach má-
mili, mámili, kde ste doteF chodili ? —
Podobné složeniny jsou též v slo-

venštin uherské: Potom pójdem
k ma milej. Nikde v širom svte
mójmilého ja nemám. Vidla tam
stát' vojáka svojmilého kamaráta
(Spevy I. 172, 135, 125).

mamona, šelma, ve smyslu zlém
i dobrém.

mamonit, majetek lakotn shánti:
Na koho ten lovk mamoní, dyž
nemá áétí} Už toho dos namamoníl!

mamrat, bruet: býk, medvd'
mame.

mamuTka, matka (lichotiv) val,,

laš.

mamuník, koltún (v. t.) Vyhl. VI.

XIX. 135.

mani, pemlouvati, mámiti (Lor.).

manda, koka (dok. 23).

mandaka, levá ruka.

manák, levák.

mandaska = bandaska, veliký a

široký hrnec, v nmž se dobytku
vaí.

mandelíka: Okolo sv. Prokopa
nasazují se posledn kuátka, jež se

vylíhnou pede žnmi. Taková kuata,
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»mandelíky«, prý se dobe vydaí
(R. a Ž. 35). Jinde jim íkají >pro-

kupky*.
mandrif, s ním handli; pe-

mandri koho = obelstiti, ošiditi;

vymandri co na kom, vymámiti
(val.).

mandyka, levá ruka (las.).

mandyviTa, dve iperné, dotrné
(laš).

mangre, pl. f. := mandle (Lor.).

maninu = maní: A já pjdu ma-
ninu za tú švarnú dvinú (Bart. III.

697).

maorec, -rca, zakrslý lovk
(záp. Mor.).

maú = maní: Pjdeme maiiú,

až trefíme na u (val.). Maó sem
to našil (Maš.).

mantaf, -cu, másti, zmodrchati:

niti, bavlnu (laš.) Kt. Dod. I.

máa, -e 1. škodná máa, žena,

která všecko maí, kazí, 2. hojná

T7iaa, marnotratnice (Zl.).

maák v. maena.
maránif, kaziti, niiti (han.) Kt.

Dod. I.

marasit 1. pošlapati, rozbiti: ovoce

nohama na zemi, 2, zamazati (Kt.

Dod. L).

marasnika, mínek (záp. Mor.).

marasf, plevel, neád, smetí (val).

maasf, -i, veliké bláto (Zl.).

marastif, za-, zasmetiti, roz-, roz-

biti, do-, zbíti (val.).

marák 1. zajíc v beznu ulíhnutý,

2. jemen v beznu zasetý (Vlk 72).

maec, -rca, bezen (laš.).

maena (moena, smr, smrtnica,

smrtelnika, smrtolka), býval došek

hlkou prostrený a za ženskou pi-
strojený, který na smrtnou nedli
dvata za zpvu obadních písní

z osady vynášely a pak odstrojený

do vody házely. V nkterých osa-

dách také hoši nosívali madka (smr-

áka, smrocha). LN. I. 231.

marhuTa, -fe, meruka.
marcha = mrcha (^laš.).

marchotný, trpký, nemilý (val.)

^ markotný.
Mariovy, Mariin: Jete s tým

obrazem Mariovým (Suš, 41).

markota, markotnost, truchlivost,

melancholie (laš.).

markotn, trudnomyslnti, stávati

se melancholickým : Pi špatném po-

así každý markotní (Kt, Dod. I.).

markotno, líto, smutno: Ani ku-

seka mu nepodali; nmt híadu,

ale pece mu to byío markotno (laš.).

Mn je markotné, smutn, nedobe
(han.).

markotný, markútný, truchlivý,

smutný, melancholický: Staíek sú

už kolik dní jacísi markotní (val.),

So jakése markotné = mám poka-
žený žaludek a p. (han.). Bagón je

jakése markotné (íig. 23).

márnica, klnice na máry.
maroch, marnotratník: Maroch

marný je z nho (Vlk 92). Maroši
sedli v hospodách (Slav. L. XI. 380).

márnosf: Háda se s vama ne-

budu, to be beía márnos (Mal.

XXIII. 164).

marný, hubený, slabý: Ozef býi

marné iovía (Vlk 51). Je to marné
ch}áf)a (Vlk 64). Zabit ma, šak

som marný = nestojím za nic, jsem
na nic na svt (Bart. II. 193). Tento
jeden marný peníz =: nepatrný t.

trojník (Suš. 27). Pro marný slo-

veko zranila srdeko (Suš. 149).

Náš panáek (kaplan) dostál márnú
fáreku (ZL). Svtlo svítí marn :=

slab, špatn (záp. Mor.).

maoch, maitel, kazi (laš.).

marokánka, druh brambor.
márova, -n (val., laš.) = már-

nica (v. t).

Maršálky, vinohrad (Bzenec).

Maršová coll. pl. f., na Maršovách,
tra (Vizovice) = Marsovská.

martinek, poslední n. nejmenší

kot, kue, vbec mlád (Kunštát).

Jinde mu íkají poškrabek.

martinka, druh hrušek.

martykán, cikán, komediant: »Dti
zamurísané (umounné) beru marty-

káné« (Df.). Také vlastní jméno
(Btcha).

marunka, brouk coccinella.

maruša, reptati, hubovati (Lor.).

marvan 1. buchta z pohanené
mouky, 2. hlupák (val., laš.).
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maryáš, -a, tolar Marie Teresie

(val.).

maryjánek, majoránka.

marýnka, špenzr (kabátec) plátný
nebo z bílého sukna =: grytan (Pí-

borsko), valaška (han.).

masar (Pod!.), fnasa {laš.), ezník:
Veznem kozu za rožeky povedem
k masau (Suš. 615). Utni mi ma-
sau, utni masa (Bart. II. 436).

masarík, tovaryš eznický (laš.).

mašenka, omáka ze sladkého

mléka moukou zahrkaného; máejí
se v ní podlesníky (v. t.) val.

maseko = masíko (laš.).

máselníek, brouk májka (ND.49).

máselník, druh hib.
masjaek = msíek Kedz je

masjaek na prázno, nesmejú sa

kantofle sadzic (Dob.). Srovn. mes-

jáky.
masfaný, máslový : ehok maslany

= ehák, jenž kupuje a prodává

máslo (Lor.).

másieníek, caltha palustris (bot).

masTenka, ranunculus (bot.).

máslenka, = máselnice (slov.).

maslica, tlouek v máselnici

(Ostravsko) Kt.

maslinka (han., dol.) := máselnice.

másto. Stluenému (nerozpušt-

nému) máslu íkají 1. másío (na

Jicku, na Laších), 2. míadé másío

(proti »topenému*, val.), 3. pesné
másío (hor.), 4. výtisk (Puliny na
Val.), 5. putr, putra.

masToch, caltha pal. (bot.) slez.

masnica = máselnice (Zl.) V ma-
snici zastren jest hrotíky nad derou

hrotíku pes hlku (val. topárku)

navleen hrotíek (pomor. kotulka),

na hlce dole pipevnn kotúcek

(cezánek devný).
Masník, tra (Blansko).

masno, masité jídlo : Pojedí masna
(laš).

masnota, vše, ím se mastí: máslo,

sádlo, slanina : Zboží mli, ale mast-

noty nemli (Kda I. 184).

masný == mastný; m. kohútek,

lychnis viscaria (bot); m. koe,
chenopodium bonus Henricus (bot);

masné^ -ého = masnota.

Bartoš : Dialektický slovnik moravský.

masopust 1. zabíjaka i maso-
pust, jak také íkají (R. a Ž. 60).

2. Dlá si z nho masopust := blázna

(záp. Mor.).

masopustník, masopustní host:

Ja mam tež masopustniky (laš.).

masf =: masnota (v. t.) Df.

más, plácati: Ja di, nerha raci

(val.).

mastibuch, marnotratník v jídle

a piti (laš.) Kt Dod. I.

mastíková matika, brouk májka
(Kunštát).

mastigula, hoch asi ISletý, který

maže stroj pi mlácení (dok. 157).

mastigulka, májka (slov.).

mastihuba, mlso; též píjmení.
mastitko, peroutka na pomašo-

vání peiva (val.).

Mastnfk, tra (Jihlavsko).

mašík (val.) ^ musik (laš.), prase.

maska (mašuta, mašurka), svin.

maškait se, dlati ze sebe ma-
škaru nápadným strojením: Ne-
maška se! (Maš.)

maškrta 1. pamlsek, 2. mlso (val.).

maškrtek, -tku, pamlsek (val.,

hor., laš.).

maškrtíf, mlsati; m. sa na =
míti chu; podmaškrti sa na = do-
stati chu (val.).

maškrtka, druh hrušek,

maškrtný 1. vybíravý, mlsný (val.,

hor., laš.), 2. choulostivý, >háklivý<

(Br.).
_

mašlika, drbka, podnapilost.

maštal', na Hané rozdlena jest

na dvé (dv maštale, každá na tyi
kon) ; uprosted je ízen (ezára,
íza, ízák) n. píkladník, t. j. pe-
hrazené místo v maštali, kde se eže
seka a pacholek spává a niaták

(mateník, mátník) n. mišník (Zá-

bežsko), truhla na míšení seky a

ovsa.

mašutka na, \olá se na prase

(Jicko).

mašúr = mašík (v, t.).

mat (2. matee, 3. 6. matei,
4. mater, 5. mamo, 7. materii), matka
(Df).

mátac, strašiti (Dob.).

maták v. maštal.

13
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Matarák, tra (Pohoelice u Nap.),

matalík (Štramberk), motolík (Ji-

cko), motoliš (Hodslavice), motrlák

(Klimkovice), motýl.

mateník, melissa off. (bot.).

matéj, pták oriolus galbula.

mateník, v. maštal.

rhaténka (maténka, mtynka),
otep slámy pomrvené (v. stodola).

matera, matka: Vandroval mía-

dzenc od svoji matery (Suš. 12).

U méj matery v truhle zamený
vínek (Suš. 798).

matra 1. tverák, šelma (po

dobrém i po zlém: To je matra!
Pokaj ty matro. 2. Opiíý na ma-
tru := na mol. 3. Streta do tvéj

matery! (matky?) Stela mu v ma-
tei (Suš. 507). Všickni lomili ru-

kama, vidouce princezku na matery
zohavenu (Kda I. 252).

mateanka, mateí douška: Vije

vinky z mateanky švarná divina

(Suš. 209).

materia, stavivo: Staví na tvrdú

materiu.

mateica, druh hrušek.

mateí drožka = m. douška (han.).

materinský =: mateský (hor):
V macerinském živoce som boí, o
ma otec odemreí (Dob.). Macerinská

re (Dob). Materinský podíí = po
matce (Df.). Vra mn kfúe od sío

body, od síobody od panenskéj, od
vliky materinskéj (Suš. 392) = od
volnosti, jakou jsem mívala u své

matee.
mateizna, ddiný podíl po matce

(laš.).

matika na Podluží chodí veer
po sv. Mikuláši Zahalena jest v bílou

plachtu, v ruce drží kopyst (Mor.

lid 9).

matízna, vršek, pupen, srdce rost-

liny: Matiznu slimáci zežrali, ostatek

nechali (Opav.).

matka 1. Hen tom dvati matka
= teho dévate (val.). Takju (mrtvou)

zprovádzaly až do matky zem (Bart.

III. 15). 2. ženské genitálie: Matka
má cosik na matce (praví porodní

bába; Vah.). 3. kee žaludení n.

hysterické: Já myslím, že z lítosti

a z veliké práce sob matku pohla
(nemocná dcera) Korr. Pal. 112.

Zbúita se jí matka (val.). 4. Na-
cházejíce onu matku sazenici ne-

shnilou, tší se, že nebudou brambory
hniti (R. a Ž. 10). »Tak že sem do-

stát matku,* íkají na Kromižsku,
když z vysetého hrachu nebo oky
sotva semeno vytžili.

matková zelina, mentha piperita

(bot).

matkový kee: » Seve žaludek,

zkroutí oi, zstane i mrtvý* (záp.

Mor.).

matkový vejce: Vejce na zimu
schovávají se mezi svátky nanebe-

vzetí a narození P. Marie; jsou to

takzvaná » matkový vejce* (záp. Mor.)

Mor. lid 274.

mattat, -tlu, mazati, špiniti: ruce,

nohy, šaty. Nematli! Nezamatli sa!

Má boty zamatíané. Kde se's tak

zamatíáí }

mattocha, kdo se matle, špinavec;

též píjmení.

mátník, v. maštal.

mátoha, strašidlo, píšera (Kda II.

293). Když lovk vybere sov vejce,

shodí jej mátoha (též mam) do vody
(hor ). Vidla njakú mátohu v kaž-

dém kvítku (dok. 117). Chodila sem
jak mátoha = slabá (dok. 15). Ty
mátoho ! = píšero, darebo (val.).

matonoha 1. nešika; též píjmení.

2. (matonoha), lolium temulentum
(bot).

matonožka; itice, má nízké, po-

dlouhlé otvory, jimiž propadne mato-

noha a » fousy* (záp. Mor.).

mátožif 1. mluviti ze snu, z cesty:

Potom sem mátožíí ceíú noc! (Slav.

L. XII. 421). 2. lháti, mámiti: Ne-
ple koš a nemátož! (Kda II. 275.)

Matu Ta = Matouš (val.).

matuTa, nemotora (val).

matušek, carex acuta (bot.).

máz, podlouhlá rána od udeení,

jizva, skvrna.

mazá 1. veliká šttka (val.).

2. = lepa (v. t.); také píjmení.

mazánka = masTovacka (Opav.)

=: mastilko (v. t.).

mazaf, líit bíliti (laš.).
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mázderko, drobet: Nemáme už

ani mázderka masa. Zde onde padío

nekeré mázderko snihu = kloek
(Zl.).

rházdro = mázdro (Vlk 51): To
je takové mázdro = choulostivec

(Slav. L. XIII. 112).

mazgera, malý lovk (val.).

mazgavý = mazlavý (Místecko)

Kt. Dod. 1.

mázgra = mázdra (Zl.): Dyž
mázgra pischne, nemože sa kue
vyléhnú (Vah.).

mazidto = mazadlo, die Schmiere

(laš.).

mazTena, dve mazlík: Vaím
trnky, Helenko, mynáova mazFenko

(Suš. 549).

mazto, dít, s nímž se druzí mazlí

= mazlík (val.).

maznúf, udeiti (val).

mago, -a (mase), mazuTa, -e

(fem.), o mužském^ neb o ženské

choulostivých, neb o lidech, kteí se

rozmazují, mluví rozmazlen (Vah.).

mažár, hmoždí na mák (Podl.).

mdlý 1. o svtle, »matný«, 2. o chuti,

>fádní«.

me, píní spojovací žer žebin
na voze žebinovém (v. vz IV. 4.).

meet = mleti (han., hor.): Me,
synku, vošidíš se (Suš. 707). Vizo

na vás, že meite (Vyhl. II. 26).

meet, o hlase kozím: Koza meí.
meík 1. oprný trámec (Opav.),

2. iris pseudacorus (bot., laš.).

mák, mdný peníz.

meda, melák (Drahany).

medh'zaf, mluviti, scházeti se po-

tajmu s milou (Vek.).

medoun, réva kaštanové barvy,

nese hrozny velmi sladké, ale málo
(slov.).

medovat 1. trans, potírati medem:
Husám na štdrý den medují hlavy

(Mor. lid 16). 2. intr. Lipy letos

nemedujú = kvt jejich nemá me-
dové šávy.

medrnica, meduka, symphytum
oíf. (bot.).

meduTa, druh sladkých hrušek.

medvka, druh sladkých jablek,

hrušek i švestkového ovoce.

Medvdí, údolí (Vizovice).

medvezinka, ostružina.

mega (mego, megáf, megaa) ne-

ohrabaný lovk: Chlapci bluskali

(pohlíželi) na zaškudíého (vychrtlého)

megu (Vlk 97).

mégaf: Koza liiégá, mekoce fval.).

mégnúf, praštiti, udeiti: ním
po kom, sebú (Vlk 59).

meguTa, -Te =: meda (v. t.).

mgycnúf, int. slov. mégnút: sebú
= škared upadnouti (Vek.).

mehtaf sa, mihotati se (val.): Od
stíbra, od zíata ceíy se mhta (Suš.

410).

mech sv. Jana, lycopodium cla-

vatum (bot.) slez.

mch 1. pytel: Ostaío to v mše
= utajilo se to. Dy to neostane
v mše. Oni všeci dýšú do jedneho
mcha = jsou za jedno (Vah.). M-
chem buchnutý n. pobúchaný =: pi-
hlouplý. 2. dlouhá sí na zpsob
mchu, nechá se ve vod (Strážnice),

:=: nevod (Podl.).

mcha, -a, kdo šlape mchy
u varhan, mchošlap (val., laš.).

mchatá žába, ropucha (záp.

Mor.).

Mechnatá (v Mechnatej), \es,Mech-

nica, pastvisko, Mechovnica, paseka
(Vizovsko).

mchourka (-Ó-), angrešt (v. t.).

mchuTa, -fe n. méchvka, plachta

travná (Frýdecko).

mchura 1. široký pytel konopný:
Slabý jak mchura. 2. ídký, mkký
chléb (val.), 3. kolá na tvero za-

hnutý; pee sena »šmigrust« (Jicko).

mchuina, mšec na tabák z ve-

pového mchýe (Zl.).

mekat, mekotat 1. o hlase kozím:
Koza meká, mekoce. 2. o tpytu

:

Na roce se im mekotal prstýnek

(fig. 69).

mekavý, trochu mkký.
mkký: Kráva je mkká na dojení,

spouští mléko, snadno se dojí; op.

tvrdá.

mkohubý 1. kdo poví, co má
zatajiti (Vah.). 2. mkohubý k
v. tvrdohubý.

13*
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mekota, -ty, m. kdo mekoce,
mluví rnekotavým hlasem jako koza.

mekotat se, blyštti se: Msíek
sa mekoce ve vod (val.). Kosíky za

klobúkem tak se mu z daleka me-
kotaly (dok. 90). Ta se jen mekotá
= pkná ženská, které všecko svdí
(L. XII. 152, han.). Svátení boty
musijú se svítit z daleka, enom se

to na slunku mekoce (dok. 179).

Srovn. mekat.

mkotit, podmítati pole (Zá-

oežsko).

mkuký, mékúnký, iahoáné mkký.
mkýš 1. opuka, 2. rak, jenž sho-

dil kruný, 3. druh mkkých jablek,

4. (= papírák), oech s tenkou
slupkou, 5. druh mkké trávy, ro-

stoucí na vlhkých místech (dok. 126).

ml', -e, f. = mélina^ 1. drobná
mouka nebo sl, 2. kyprá pda (val.).

merec, -fca, = mlé: Bez toho
žádných melc nemáme (Kda I. 45).

meTena, mefeta, dve s dobrou
vyídilkou, které umí mlet hubou
(Opav.).

merence, pl m., nátsta, kvásek
na chléb (hor.).

Melesín, jméno hrudu (v. t.).

melí := jmelí.

melihuba 1. tluhuba, 2. pták

sedmihlásek (val.).

mlina = mr (v. t.).

melír, látka z modré vlny pro-

míchané s bílou (Slav L. X. 35).

melivo, co se má mleti, co se

mele nebo námele.

mrnit zem, kypiti; mefná zem
= kyprá.

merov, mlýn: Idu do melova
(Vek.).

mastý ^ mavý (val.).

mavý, co ve svtle barvy mní,
schillernd; mnivý, co se mní.
mat, mniti se: Už mn poí-

naly mé líka mati (Suš. 59).

mí pojí se s instr. míry rozdílové

jako v st. eštin: Debe mu daí

lovk grécarem mi, je zle (Mal:

XXIV. 68).

ménif 1. jmenovati: To sa do
teho dává — jak pak to méníja

(Slav. L. XII. 228). 2. jména po-

tupná dávati, nadávati: Tak škared
ménit, to je hích (Zl.).

méno. Jména na východní a jižní

Morav má skoro každý ti : kestní,

rodinné a rodové. Kestního jména
doptávají se otázkou: »Jak je ti

(vám)?« (Jozef, Ana), rodinného
(pízbiska) u dtí: »í si?« a u do-

splých: »Jak t (vás) voíajú?« a

rodového: »Jak sa píšete?* Pí-
zbiskem rozeznávají se rodiny téhož

rodu od sebe; toto pízbisko tak

zobecní, že jméno rodové se zapo-

míná. »Na nás (t. j. na moji rodinu)

sa nedoptáte, leda na Tisováky
(t. rodinu Tisovákovu), to vám každý
ogarec ukáže, kde bývajú Tisováci.

Ale na fae a ve škole, aTebo dyž
co pijde z kanceJáa, to a píšu

»Pavíát« (Rožnov). » VoíajúsaSmeko-
vých, ale píšu jich Benešových*
(Lanžhot). Na Horní Bev jsou

»pízbiska« : Jan z podvrchu, Ondra
z pozavrška, Jura zpod okrúhfanky
a p. Dti na otázku: »í si* od-

povídají: »Jozefa Macekového, po

Janu Kantorovém, Jury pozavrško

vého* ; kestní jméno jest tam, jakož

i leckde jinde jménem hlavním. —
V Lovšicích podobn rozeznávají

se Kubíci : Kubík šísté (ze 6. ísla).

Kubík štvra (= tvrtník, ze tvrti),

K. v kót (= v kout vesnice),

K. Jura, u Jur a p. (Btcha). Na
západní Morav Anna Trnkova pro-

vdavši se za Jozefa Dvoáka se

potom »dvoákuje« (jmenuje se Dvo-
áková). Co méno má, všecko mosím
díat sám. Co méno má, všecko si

pozbíraía (Zl). Pinesli mi toho enom
pro méno :=: aby se neeklo. Abys
tam šéí aspo pro méno = pro

forma (Zl.). Na staikove mno =
jmeniny (laš.). Vyhrávat nkomu
méno = dlati zastaveníko ped
jmeninami (val.). Jména božího lid

nerad bere na darmo, ani když opa-

kuje e cizí; pomáhají si takto:

Volal na svaté ména. Zakik na celý

ménc boží = zvolal: Ježíš Maria

Jozef (Mor. lid 105).

menso: Z mensa je to hotové
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= z menšího dílu (Zl ). Po mensu
vybíraj (val.).

mentem všecko = naprosto vše,

jak stojí a leží.

mentík, dlouhý kabátec ženský,

ze sukna barvy fialové, kožešinou

podšitý a dole tepením ozdobený
(slov., val., hor.).

mntuch, veliký mch, žok (iaš.).

Kt. Dod. I.

menurka, chrysanthemum aureum
(slez.).ma = mi.
merit 1. pozorovati: Zmerili ho,

jak utíkat. 2. pamatovati: Enom
trochu si to merím. Už si to ne-

merím (dok. 249). To si nepo-

merím, z kolika ddin se tam ten-

krát rvali (dok. 68). Srovn. mrkovat.
mrené = mrka mlynáova od

mletí.

mereda, neohrabaný lovk (Vek.).

merenda : Merendu sndl a vrátil

se dom = jídlo na cestu z domu
vzaté (Kda I. 167).

mit 1. oechy se mí na oech,
trnky (švestky) na trnku, t. ). výš

nad míru, brambory vrchem = do
vrchovatá; obilí se zhá t. j. mí
na rovno. 2. Di, sedfáe. kam ti mí
^ vymeno jest, sluší (Suš. 13).

mrka 1. mírka, 2. Má špatnú

mrku, špatn si pamatuje (Dob.).

mrkovat 1. pozorovati: Mrkuju,
že je ve steše díra (Vych.). 2. pa-

matovati : Dobe si to mrkuj ! Toho
já dobe mrkuju = pamatuji ze-

melého (val.). Z velikéj vodnky na

mat merkuj sa = pamatuj se, hle
se zachrániti (Bart. I!. 21).

merkovný, pozorný (Dob.).

merlík = masný koe (v, t.).

mermo =i mermomocí: Chtt tam
mermo í (Perovsko).

mermú mocú= mermomocí (slov.).

merynda 1. strava na cestu: Ženy
mužm meryndu na cestu upekly
(Kda I. 261). 2. hlupák (val).

mrynza, -ze, pežvykování: závi-

stivý baa zastavil stádu svého protiv-

níka mrynzu (Vyhl. VI. XX. 116).

msíc, msíek (hor. mesác,

mesjaek) : Msíc ide do plna, z plna

;

je na plném msíci =: je úplnk,
na schod msíca = poslední tvr;
mesjaek je na prázno =: nový msíc
(Dob.). Prázný msíc = poslední

dni msíce (Novomstsko). Na Hor-
ácích jmenují se msíce dle ped-
ních svátk : v Janském mesáci, Fi-

Hpském, Michalském, Ondrejském,
hrominém atd.

mesjáky, spolená žatva soused
pi msíku konatiá jednomu z nich.

Obyejn býval pi tom gajdoš a na
zavdanou pálené; chvíli se žalo,

chvíli tancovalo (hor., Df) = po-

baba v. t.

msíno: Dnes je msíno, dobe
se pjde = msíek svítí.

msíný, námsíný: No, co zbtú-

záš jak msíný (Slav. L. X 471).

mesía, mírka (val).

mesío 1. díl plotu, jejž pipadalo
jednotlivému usedlému hraditi s jara

na obecním pastvisku. 2. díl cesty,

který má který usedlý z povinnosti

obecní vyhazovati, 3. podíl rozdle-
ného mezi usedlé obecního pastviska

;

pl mesla, šraky, plot (han).

mést: Snih mete; mete snihem;
zametto snihem ; dva dni metto sni-

hem ;
mete se. V zim negdy cha-

túpku zamétto = zaválo (Vlk 13).

Mstiká, závrtek (prohlube)
u Ostrova.

msto 1. znamená, zvlášt na

Hané, nejbližší msto trhové: »Hde
dete.?* »Do msta* (= do Krom-
íže, do Olomouce, do Perova atd.)

»Hde ste byli.?* » V mst.* 2. = ná-

mstí, kteréhož slova se neužívá

:

Janek vyšét na msto (Slav. CP^. 38)

;

tak: na msteku.
mestvka, píst na makání hrozn

(dok. 288).

Mešiny, pl. f., tra (Blansko).

meška, bydleti; meškáni, obydlí

(Iaš ).

Mešnice, pl. f., tra (Bohdikov).

Mešník, tra (Blansko).

mt, míti 1. V náeí lašském

némas, néma (Opav.), nimaš, nima
(Frýd.) má význam slovesa abstrakt-

ního {býti) : Nmaš tam žádného =
není tam žádného. Tam toho nmá.
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Nmaš tofej vlny na každým baran
= není (Suš. 344). Nima ho tam
= není ho tam. Nimaš to pkné,
ni = není. Mam tefa roboty, že

nima možné. Rozvázané to nimaš.

To nima vyká = to není vika (Lor.).

Však i vjiných náeích sloveso míti

mívá platnost abstraktního býti : Kdež
jich máš? = kde jsou Nemáš jich

tu nikde = není jich. To máš tak:

dyž se íovk piiní, ai Pámb po-
žehná = to je tak. Eše mi má
kdo pomoct = ješt je (se najde),

kdo mi pomže. Šak to má kdo
zest. Nemá nám kdo veee uvait.

Neméí kdo žita dovézt. Nemel kdo
byt ve stodole (Zl.). Neméí mu kdo
pro vodnku jíti (Suš. 6). Potšil by
ho, nemá kdo (Suš. 221). Nemá
k nám kdo chodit (Suš. 333).

2. Záporné met s infinitivem ve

spojeni se vztažnými námstkami a
píslovci zastupuje z pravidla vedlejší

vtu kondicionálnou: Nemám koho
poslat do msta = nemám, koho
bych poslal. Patero dti mla, živi

ich im nemla (Suš. 91). Nemám
si za kupit boty na zimu. Vil mli
ím mastit' (Kda I. 185). Nemám se

kam podti (Suš. 25). Dali si vy-

sekat chodníek, aby mli kady
chodit za dvinami (Bart. II. 450).

Nemam se tady kdy baviti (Suš. 13).

Jeden otec ml ti syny a povídal

nejstaršímu, aby šel nkam na službu,

že jich nemá doma jak živi (Kda I.

213).

3. Pedchozí rozkaz, pozvání, pání
zamítá se prostou takovou námstkou
a píslovcem se záporným slovesem

met: »Pošli na pivol« >Nemámkoho.<
»Kup si nové boty!« >Nemám za.<
>Pose eše!« » Nemám kdy.« Dže-
kovaí bych, nemam komu (Suš. 671).

Vandrovat by, nemá s kým (Bart. II.

37). Vita bych ho (vneek), nemam
z eho (Suš. 563).

4. Z pravidla bývá ve vtách táza-

cích pouhý infinitiv^ kde ec spisovná

užívá slovesa míti s infinitivem : Už
ít? Pustit ho? My tu stát, pravda?

>A co já si vzít?« Plachty nebrat,

i vzít? (Zl.) Vemte si hrab (Zl).

Pudeš tam, lebo já í£? (Mal. XXIII.

39.) Nevdla, kam jí£ (Kda II. 174.)

5. asto druží se ke slovesu míti

s pedmtem epexegetický infinitiv do-

plkem celé vty^ kterýž mívá tytýz

význam úelný : Eše ekám chlapíka,

mám ho tu síúži v Senov. Dybyste
tak kýšky mli se napit. Složit sem
seno v kopky, ale nemel sem slámy
ho pikryt. Tatíek nemajú šat, ani

já, do kostela chodit.

6. Irreálný kondicionál minulý ve

vtách podmínených opisuje se asto
slovesem mt v pedvtí; v závtí bývá

sloveso moct s infinitivem: Mli ste ít

s nama, mohli ste také nco dostat =
dybyste byli šli, byli byste dostali.

Mli ste sa ponáhlit, mohli ste mt
svázané (Zl.). Mnlo eše de prše,

beto be to fšecko porustto. Mnts
nepii, však bes bet dostat (Mal.

XXIÍI. 49).

7. Velmiasto bývá vedle irreálnvty
srovnávací, uvedené obyejn spojkou

než, vta hlavní, v níž jest sloveso míti

s infinitivem : Mám já ti o tem poá
ika, ra si to udlám sám (= než

bych ti íkal). Máte ve mn poá
s terna penzama zlobit, ra vám ich

dám. Máš te na mn poá naliza,

abech ti dal, ra si vem hn (Mal.

XXIII. 49j.

8. Výraz složený ze slovesa míti

a dokonavého infinitivu mívá význam
futura, jenž se vyvinul z významu
nutnosti: Sak se ho máš naprose
(= naprosíš se ho), abe ti to od-

pustit. Šak se máš naptaka, až tatíek

ume. Jenem cho poá z hotó

hlavo, šak se t majó nabofe zube

(Mal. XXIV. 266).

9. Zvláštní vazby slovesa mt: Ona
mla chlapcovi Brúnek (:=: jejímu

chlapcovi bylo Brúnek). My ím
(kravám) máme tyry mená (= naše

tyry krávy mají tyry jména) horíí.

Ditti má devt nedl (= jejímu

dítti jest) Zábežsko. 94 rok mla
sem matce (N. Msto). Co ternu

psovi máte? (Co je vašemu psu?)

Nemá nic oám (slov.). Máte kra-

vikám podláno (Tišnov). Co máte
tem koiom, že só suchy jak trn?
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(Mal. XXIV. 66.) Majó mn velekém

pánem, že mám nové vuz (Mal XXIV.
67).

10. Zvláštní významy slovesa méi:

Dos iných v ddin, za týma sa

mjte. Nebudu mt do toho nic =
>žádné nároky na to* (slov.). Poá
mn lidé k nmu mli = nutkali

(dok. 90). Má se k tomu jak zajíc

k bubnu. Já vždy u sebe to mám,
že i ty nyní v Praze zkusíš (Korr.

Pal. 170).

metátový : Mela Durna dva nože,

oba metáíové (Suš. 187).

metaf, vyhozovati, > vynášeti* ve

he v karty: Metajte ! i mete! (val.).

metel', -e, f. = metelice (val).

metéra, -e, = metelice (val.).

Metétka, tra (Vizovsko).

metta, košt: Nová metJa dobe
mete.

metía, kdo metly dlá a prodává.

mtynka han. = itiaténka v. t.

mezi pedložka, na Hané pojí se

i na otázku kde.? s akkusativem:

Trávník mezi vody se taky na 4 léta

na rola odprodal (Vyhl. II. 107).

To je mezi Mrovice a mezi Nm-
íce. Cesta mezi Uhice a Zarošice.

Mezcesta, coll. pl. f., na Mez-
cestách, tra (Ostrožsko).

Mezihája, coll. pl. m., tra (Kro-

mížsko).
Mezichrástí, tra (Vizovsko).

meziiánka, sukn zelená, život

zlatou portou lemovaný (Jicko).

Mezitúí, tra (Vizovsko).

Mezimeze, tra (Tebísko).
mezíra =: mezírka (v. t.) val.

mezírka, ulika mezi domy, mezi
ploty a p. : Kady t šíak nosí po
psích mezírkách.?

Mezísktady, pl. m., v Meziskla-

doch, pole, po každé stran sklad

(kamení) Vizovsko.

Mezivodí, tra (Hulín).

Mezivší, tra (Vizovsko).

MezižTeba, pl. n., tra (Ostrožsko).

Mezižiebí, tra (Blansko).

mezmat = bez mála (Frýd). Kt.

Dod. I.

mezák, strom na mezi.

mezúch, zákamní (v. t).

mezúr, ulika mezi dvma chalu-

pami (laš.).

mhm, vyslovuje se zavenými ústy

dvojslabin. Má-li pízvuk první m,

znamená ano: »Byrs tam?« >Mhm',
pakli je pízvuk na druhém ;;z, zna-

mená podivení = a tak! »Mhm, mhm,
synku, hledíš vysoko!* vyjaduje po-

rozumní. Pochybnost vyjaduje se

podobn táhlým mm, kdežto rrmm
(s prodlouženým druhým m) =: ne

(Vlk 27).

mhta: Žene sa ich jako mhly
(Vah ).

mholíf, mžíti: Venko mholi (han.).

mhouteka, drobný deštík, pe-
háka (Kel).

mhou, (ó), jehlií (záp. Mor.),

mchovisko, místo, kde mech roste,

laš. (Kt. Dod. I.).

Miazga, píjmení (val).

miclena, vlnná, podlouhlá epice
na zimu pod klobouk (Miitze) =
nmica (v. t).

Mia (Micka, Miula) =: Michal.

mig ho!, udeil ho.

migaf 1. mihati se, prchati: Miga
jak had (laš.). Ten zmigaí! (han.)

2. špihlati tupým nožem, vrzati na

housle (Vah.).

mignúf (se), 1. mihnouti se : Letí,

ene se migto (laš.). Ten sebó migíl

Svtýlko jenom se zamigto, a už ho
zas nebyío (Btcha). 2. pemignú,
peíznouti (Vah.).

mígot, mihotání svtla, tpyt oslu-
jící (Perov).

migota se, tpytiti se: Hvzdy se

migocú (val.).

míchlovka : V zim nosí pod bera-

nicí michlovku, pletenou epici (Blan-

sko) :=: micfena (v. t.).

mijaf, iter. slov. minouti: Mijaj,

mijaj, pota jede! Kdo poty nmin,
do arestu pijde (laš.; val. vymi :=

vyhni). Mijaj furmanovi na puí koía

a ožrafcovi na cete.

mik: Už je v miku = ten tam,

pry (Vek.).

mík, ryba lota vulg.

mikat, mrštn pohybovati: Mika
sebó jak benek v potoce (záp. Mor.)-
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A to ty prsty enom se mikajú =
míhají (dok. 43).

miketa, zlodj (Vek).

mikmamo, sem tam, zickzack:

Hrsti, snopy leží po boui na poli

mikmamo (záp. Mor.).

MikuFa =: Mikuláš.

mirejší: Dybys mu radií eše mi-

lejší, šak a neposlechne = sebe lépe.

Dybys mu eše milejší chtí da, šak

od a nevezme = sebe radji (Vah.).

miTena, jméno krávy, ovce (val.j.

MiTenova, pl. n., v Mifenovoch,
tra (Vizovsko).

mílíek, prst vedle malika (ND.
19).

Miliov, tra (Drnovice).

Milíové, tra (Senice).

milištrant = ministrant (Podl.).

milosf, láska: Ony umeíy od
velkej miíosi (Suš. 453). Nejsem
u tebe v miíosti (Suš. 206). Pišét,

až byía jeho milos (iron. ^ až se

mu zachtlo).

Milošovec, tra (Blansko).

mitovník, hypericum perforatum
(bot.).

mitovanský, milovaný, milý: Sak
nelza už ani úby na mu milovanskú
dušu (Vlk 91).

mirúcný, milunký = milý (val.).

milý, osoba nebo vc, o níž u vy-

pravování byla e: Milý žebrák
odešel. ATe milý voják nedál sa.

Milý Jura umel (Kda II. 202). Potom
zas se odebrali z milé zahrady do
píbytku (Kda II. 209). Tož ta milá

nedla pišla (Vyhl. II. 54).

milý a milá slují na Slov. Val.

Laš. gafán-galanka, na Podl. a na
Horácích frajer-frajerka (frajír-fra-

jírka). Jinde íkají: Chodí za panno,

má panno, za nevsto.
mimo, mimo (val, hor.), pomimo

(slov.) pedložka pojí se sgenitivem:
Sél mimo našeho poFa, pomimo že-

leznice. Dyž pjdeš mimo nás, mimo
naších oken (Suš. 281). Na Hané
mimo užívá se jen písloven, ve

významu pedložky bývá kole a krom:
Leješ mimo. Nco mimo nco vedfe

(Mal. XXIV. 140).

mimova — mivuju, mívati (laš.).

mimry mamry, nic: Dál mi mimry
mamry (Vek.).

mínit o podmt neosobním : Co
míní spadnut, a spadne (ovoce).

Dnes nemíní pestat pršet a p. (Zl.)

minka 1. Ml sem minku, že budu
zitra séct = mínil jsem, myslii jsem
(Vych.). 2. Kúpíl kon na minku ^
s tou výhradou, nemají-li žádné vady
(Zl.).

minu = minuta: To mohu od-
pisáhnou na minu (íig. 92). Na
Zlínsku rení na m.inut hodiny zna-

mená v tu chvíli, hned : Na minut
hodiny moséí se vysthovat.

minut, míat (promíat, vymíat),
mijat 1. s gen.: Minul celéj ddiny =
vyhnul se (Jicko). Mohl minúc smri
(Dob.). 2. s akk. : Již jim to mi =
promi (Kda I. 192). Kupec minul
všecku sl = vyprodal (Zl.). U nás
hospodský moc piva nemine = ne-

vytoí (Zl.). My na také vci nmí-
áme peazí = nevynakládáme, ne-

utrácíme (Dob ). Minul som tam
zlatovku. Ten tam minul na tanec

aspo dva rýnské (Dob.).

minut se, míjat se, míat se:

Zdálo sa, že sa z teho pomine r=

zblázní. Ona sa móže za tým Janem
pominú = je za ním zbláznna
(Vah). Míjá sa to zboží po troše

s pofa = mizí, tratí se (Vah.). Vbhli
do Fesa a tam sa zminúli (val.). Pe-

níze, zemáky a p. sa míajú = ubývá
jich, stravují se (Zl.). Muka sa míá
a) ubývá jí (v domácnosti), b) jde

na odbyt (u prodava) Zl. Už sa

jich míá = ubývá, je jich mén
(val.). Mine sa teho piva do roka =
odbude, prodá (Vah.). Hodn sa teho

minulo na téj svab =: pojedlo a vy-

pilo (Vah.). Nevím, mine-li sa zitra

bez déša = ubude-li (Zl.). Minem
sa bez nho = obejdeme (Zl.). Sak
já sa minu bez muziky (Slov. obr. II.

14). Celý de sa mine o chFeb (Zl.).

Tá kozika mn živí, u dobrých lidí

se zeheju, a tož se tak míám (sich

fretten) [rok. 100]. Míáme sa jak

možem (Zl.). Kebyste sa vyminuli =
umel (Dob.). Dyby sa tatíek zmi-
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nuli = zemel (Zl.). Mine sa teho
lidu do roka = pome (Jicko).

míra, » Obilí daio míru*, když je

sklízen prmrná, na p. žito tyi
mice z kopy; sice dává pod míru
n. nad míru. To je z míry dobrý
íovk =: velmi dobrý. Pesil do své

míre = vystonal se, vystízlivl, utišil

se, »dlá dobrotu* (Maš.). A já také

též tou mrou zvolím si jiného =
týmž zpsobem, taktéž (Suš. 323). —
Staré valašské míry jsou : štvr-

átko (== Vs ^S naouky), štvrtka

(= 4 štvrtnátka), mrka (3 štvrtky),

štvr (= 2 mrky), vrtef (2 štvrt),

mica (=: 2 vrtle).

mírný, samý, pouhý, irý: To pole

je sám mírný pý = nic jiného než

pý. Sám mírný snt je v tom žit.

Je mokrý, jak by ho hodíí do mírnéj

vody (ZL).

mísif = mást', klábositi, žvaniti:

Nemis už híupiny (Slav. CL. X. 37).

misník, police na kuchyské ná-

dobí (záp. Mor.).

místo 1. vtší usedlost, grunt: Co
by sa nestrójila, dyž je s takého
místa (val.). Místo tch dtí zstane
nám (Kda I. 36). Skíada z mista =
vypláceti podíly (laš ). Už je chíap

na místo, kdo se už mže oženiti

a sám hospodaiti. 2. (miésto), sta-

veništ (hor.). 3. Píatit, vybírat

z místa (t. poplatek), Lagerzins, na
trhu Standgeld. 4. Qovk neví, v jaké

místa dojde =: jak skoní. Na míst
tomu konec udíám =: hned (Zl.).

Dy ja sem to na miste zapoméja =
docela (laš). Tam nedostane z místa

nic -=^ pranic. Dvakrá místem (n.

místo) ho prosit. Ptkrát místem sem
mu to íkáí atd. (pidává se pravi-

delné k tmto íslovkám). Štyry rázy

mjéstom. Kefko rázy mjéstom (Dob.).

mistrant = ministrant (Jicko).

mistrovat, ministrovati: Náš chía-

pec už mistruje. Poád' abych kole

tebe mistrovala (Vah.).

míšaník, podílník spoleného sa-

laše (LN. I. 198). Míšaníci, strany,

které své ovce a kozy valachm do
stáda dávaly (Prásek, Vstn. Akad.
XII. 86).

míšanina, 1. smska, 2. == spo-

lina, pšenice s jemenem setá (Vlk

47), 3. kroupy s hrachem (han.).

míšat 1. míchati: Míša sa do
všeckého jak vaacha. 2. Tak sa

toho fudu tu míše! = hemží (val.).

Po mé ran sardynsky vojsko ná-

ramn se mišelo = picházelo z ad,
v nepoádek (Vyhl. I. 17).

míšek, mšec na peníze: Ten už

hTedí panákovi (= knzi) do míška
= brzo ume, bude míti poheb (Zl.).

miska, >vymiškovaná*, vykleštná
svinka (val.).

mišká, nunvá.
miškovat, nunvait, klestit do-

bytek.

Míšky, pí. m., vinohrad (Pole-

šovice).

mišník, v. maštal.

mišurka, druh jablek.

míta, vyhazovati, »vynášeti« v kar-

tách: Mitají (laš.).

míti, v. mt.
mítka, Vorhand v kartách; má

mítku (Ausspieler).

mitmamo: Fósa mo rstó mit-

mamo, jeden sem, druhý tam (Maš.).

mítvaf sa v knížkách, pemítati

(val.).

mítvavo, stídav, rznem: Sedláci

majú pole mítvavo ^=. v rzných
tratích, ne v jednom (val.).

mitvem, na pi: Zbhal pole

kížem mitvem, kreuz und quer (Vel.

Meziíí).
mitvem, šikmo (val.).

mitvy, stídav: Klást nco mitvy

== jedno tak, druhé na opak (hor.).

mizer: Bodaj ti zuby na mizer

vyšíy ! = zkazily se, vypadaly (hor.).

mizernt, hubenti : Staenka
naši mizerníja de ze da víc (Zl.).

mizerný, hubený, zvlášt ná-

sledkem nemoci: Co je tom chlap-

covi .? Je takový jakýsi mizerný =
špatn vypadá (Zl.).

mizga, míza stromová.

mízgra 1. = mázdra (val.),

2. =: míza (Jicko).

mízira = raázdra (val.).

mízký = nízký (Podl.).

miž, než (slez.) : A volim ja volím
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pez ten dunaj píynu, mizli, ty zradco,

v tvojich rukach zhynut' (Suš. 777).

míždif, makati, stískati : Ogai
vykutávali zemáky z oha a míždili

jich pod kolenem (Slav. L. XI. 434).

mížgif = míždi; m. sa v em
n. s ím, ostouzeti se s ním (val.).

mížit = nížiti: Sluneka sa míží

(Podl.).

mlac, -a = mlatec (val ).

mtacek, -cka = mlatec (las.):

Jaký míacek, taky placek = jak se

mlátí, tak se od toho platí.

mtacovaf, mlatcem býti u nkoho
(laš.).

mta, -, mladá hora; mía je-
menná, co vyroste z vytepaného
zrna (val.)

mtadaa, -n, jméno krávy (hor.).

Mfad, pl. f., v Míaách, les (Vi-

zovsko).

mlád, -te, 1. svatební peivo
tverhranaté, nadívané makem,
2. velkononí bochýnek, 3. výslužka

dvece := podlouhlá, zapletená

buchta na zpsob vánoky, ale jen

o jednom pletenci (záp. Mor.).

mtádene, -ete, hezký mládenec:
Bude to mládene, až vyroste!

(Bart. II. 401.)

mtáde, -e = mládež (Zl.).

mládik, holoub (Jevíko; mla-

dík := chasník).

mtadi sa: Kráva sa omíadiía
= otelila (val.).

mtádka 1. mladá slepice, která

ješt nenese (val.), 2. mladá jedle,

oloupaná z kry (Suš. 772).

mtaoch 1. mladík, 2. mladý
zajíc.

miadšinka, mladší dveka: Vzalim na velkým grunt za mladšinku
(Pittn. VI. XVIII. 613).

mtadý: Má ceruško, mladá si mi-

lovat (píse). Mladé máslo, neto-

pené (putra) Df. Mladý msíc= nový

:

Zaryje-li se do vinohradu hnj na
mladém msíci, ervi podryjou réví

(Mor. lid 292).

mláka, mlága^ bahnisko (slov.).

mtakyta = makyta (v. t.) laš.

mlaskavica, chu, laskominy: Má
mlaskavico na goalo (han ).

mTaŠet, mlaskati, však rozdílem

:

mlaskat je vydávati mlaskavý zvuk
v odstavcích, mlašet táhlý, sou-

vislý: Svia mlaší, dyž míáto žere.

Mlaši peskama jak raci v ko-

pivách (han.). Dyš mlaši (Je-

víko).

mTašif, udeiti: Tak £a mraším!
Mfasíí ho po hub. Mfašíí sebú
(val.).

mlat, bití: Dostaneš míatu!

mlaba, mlácení: Jaká mlaba,
taká paba (val.). Hospodái, já

pjdu na mlatbu = mlátit ze mzdy
(Kda I 183).

mfateva, -n, stodola (v. t).

mtatibaina, tlachal (val.).

mtatisko, místo ve stodole, kde
se mlátí (v. stodola).

mtátit, bíti, tlouci: Vymlátil mu.
Míátíí híavú o ze.

mlatolit, na mlat ušlapati: pole

zmlatolené (Jevíko).

mtatove = mlatova v. t. (Df.).

mrazgaka 1. rozbedlé bláto,

2. mkké, oslzlé, nechutné jídlo (laš.).

mTázgat, int. slov. mlátit (val.).

mrazgavý chléb, lepavý, brousko-

vitý (laš.).

mTází, roní výhony z koen.
mlená 1. Dtská hra ND. 158,

2. mlení: S mlenu všady obstojí.

mllavá voda, nabraná na veliký

pátek na potoce, protože kdo na ni

jde, celou cestu tam i sem mlí (han.).

mlé 1. houba agaricus lactifluus,

2. cyparissias (bot), 3. studn, do
níž v lét mléko v hrncích stavjí,

by bylo erstvé (val.).

meni ca. První týden po na-

rození usazuje se dítti na jazyku

mlenice, kterou teba haderkou do
roztoku cukrového namoenou stírati

(Vyhl. VI. XIX. 244).

mTet: Jak sa ten svt mefe, tak

sa mele = všelijak to ve svt
chodí. To nemele = to »nejde<

(val.). Koza mefe ocasem :=: švihá

(ND. 38). A to tele híavú mefe
(Suš. 622).

m rezavý, šukavý (Podl.) Srovn.

táhne se jak mlezivo = jde pomalu.

mrezívo, 1. první, husté mléko
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iidojené kráv hned po otelení,

2. buchta, na niž tsto bylo za-

dláno tímto mlékem = biz (záp.

Mor.), radovánek (sev. Mor.), vrzanh
(laš.).

migánek, -nka: Bejvá ten boží

dáreek jak mlgáneek dok. 105
(v. omfganý).

mCgaf 1. = mrza, ssáti, cecati,

2. míti chu, laskominy na jídlo,

které druhý jí: MTgá ti? = máš na
to chu? K tomu se dodává: »No,
abys nezhodíi tefate, raci ti kúsek
dám.< (Jicko.)

mrgo, -a, dít odrostlejší, které

chce ješt býti kojeno (val.).

mlí, chelidonium maius (bot).

mlíe, -iía, m., plátenko, pes
které se cedí vydojené mléko (hor.).

mlíák: Jak nastaly turkyn,
pekli ty mlíáky ^ klasy mléné
(dok. 242).

mlínfk, hrnec na mléko ^^ látka

v. t. (Viškovsko).

mlíný: Každú kútnicu indá tá

mlíná zima našívila = horeka
od mlíka zadrženého (dok. 9).

mlízga = míza (Olom.).

mrknúf, trnouti, mrtvti: Dyž ty

ruky držím chvíTu hoe, tož n tak

mfknú (val,). Takovi míkía ruka

(Slav. L. XI. 95).

mlouvat se (-ó) = vmlouvati se,

nabízeti se (Kunštát).

mTsa, -e, =: mls, nco na chu
(Vych.).

mlsník, špižírna: Pantáta šel do
mlsníku pro plucárek s vínem (Pittn.

VI. XVIII. 803).

mTsný : Zas ho honi mlsné
= shání se po nem mlsném.
Mlsný košík = sotor, podlouhlý
košík rákosový, v nmž se nosí

>mlsy« (han.).

mrso, mlsný lovk (vých. Mor.).

mTsponda = mlso (han.).

mst (mfzu, mizl, imper. miz),

vedle: mfznút, ssáti, ceckati: kojenec

i mlád zvíecí mlze (Df.).

mTusk: Cigán Vajda chípáí kýšku,

cigánka ho mfusk po pysku = mlu-

skla, uhodila (ND. 118).

mTusknút 1. mlasknouti: Obtúlíí

ju, tak to mfuskío. 2. udeiti (vých.

Mor.).

mluv: Ztratil mluv r= pozbyl ei,
odmlel se (záp. Mor.).

mtuva = e: Napsala princovi,

že i mluvi bude; až dojde as
sedmi let, potom že dostane mluvu
(Kda I. 258).

mluvit na nkoho == nadávati.

Nemluv na dluh! :=: zbyten (Maš.).

mruzgnú = mfusknú v. t. (laš.).

mlýn na Laších, Zábežsku i j.

užívá se v plur. : Mamy na mly-

noch ^=. ve mlýn. Pudem na mléne
= do mlýna.

mtýnák, mlýnský kámen (Jicko).

mlýnek: hra na míýnek (ND.
186).

Mtýniska, tra (Vizovice, Blažo-

vice i j.).

mlze, mfzu, ssáti: dzeko, cela

(tele) mlze (St. Hroz.).

mTzevo =: mlezivo (han.).

maga, makati (val.).

makota = maketa v. t. (Zl.).

manovaf, jmenovati: Pan Kristusm kti, panenka Marija m mano-
vaía = mi jméno dala (Vyhl. VI.

XIX. 451).

másf, másti: Nema mne!
Všecko zmátí. Je na rozum po-

matený (vých. Mor.l.

maták, devný truhlík na mí-

chání seky s ovsem (slov.) = mát-

ník (v. t.).

matikoš, pletikoš, tlachal (val.,

Kt. Dod. I.).

mazdrák, rozmazlené dcko (val.).

mníška, klášterní panna (Df.).

mnoho : Je jich tam jako kaše
v hrnci (dtí), jak mhly, jak dní do
roka, má dtí jak smetí, jejich tam
jak eetek, má penz jak šupek,

na poli je mandel jak kaveek, má
dluh jak kvítí, je tu kru, že može
pantoky všat, bylo jich tam až

erno (modro, bílo), je to tam jak

na svatých stupoch (mnoho lidí).

mnohúcno ráz, velmi asto
(hor.).

množíf, síti obilí, sázeti brambory:
Co množit? = sejete (laš.).

moc, -i 1. Na moc mi to strili
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do koša = proti mé vli. Na moc
ty zeliny vypil = s nechutí. 2. Jako
pojem íselný, tolik co mnoho, je

bez rodu a nesklouje se: Byío tam
moc lidí. Voda jim tee moc stra-

nama (Vyhl. I. 10).

mocej = moc, mnoho (laš ).

mocný chíap = silný (laš.).

Mocnu mocú (n. sitú mocú) chéJ
vyfézt na stešu (= pes všecko
bránní, všecku nemožnost a p.).

moct, moci: Može sa stydt!
(iz= ml by.) Može vás byt hanba!
(=1 mlo by.) Jane, miohí bys tam
ít! (= jdi.) A co už utíkáte? MohU
ste eše posedt! (= posete.) Na
ty hody do hospody mohl sem ne-

choditi (= kéž bych byl nechodil)

Suš. 688. Mohs mi toho nedlati!
(nz mPs, pro jsi to udlal.?) Kda
I. 42. Kmocháku, toho jste mi
mohU nedlat'! (Kda II. 99.) Mohí's

to tak udlat', dále be ti tatíek

(= kdybys to byl udlal). Možeš tó

slámu nesváza, šak bes dostat (Mal.

XXIII. 49). A já vínka nesmím dat,

mohla by mn máti lát (= lála by)

Suš. 22. Nemíniu's sa ženit, moheu's
nezaínat, mohli sa mn s tebú fudé

nevysmívat (= mFs nezaínat, ne-

byli by se vysmívali) Suš. 215. (Více
takových píklad v. pod heslem
mt, 7.) A: Boí som u vás. B: » Mohli
sce« (=z dobrá, no nech). A: »Idu

k vám« B: »Muožet< (Dob.). —
Slovesem moct se pisvduje

;
jmeno-

vit tetí os. sg. moše (val. móže)
užívá se na zpsob potakovací á-
stice vzhledem ku pedchozí prosb,
žádosti a p. : A: » Zavít okno?*
B: » Možeš*. A: » Myslím, abych sa

šla trochu podívat za žencama?*
B : » No, možete « A : » Podte s námi !

«

B: »Móže« — po delším pemlou-
vání: »No, móže, tož móže.« —
A: » Necho tam, lebo upadneš!*
B: »Ja može* {= nech). Moše
užívá se také písloven ve smyslu
mošna, snad: Može bud prše
(laš.). Može pes padesát nás je.

Može už to pozapomínál (val.).

moalína = moál (laš.).

moár =: moál.

moárka (moorka) = moár
(Frýdecko).

moarinka, mocatník, ranunculus

(hor.).

moiblato, neohrabanec (val.).

moibut = moiblato (laš.).

moidétka, druh hrušek (Zl.).

moigemba, pijan (slez.).

moihuba, pijan (val.).

Moitky, tra (Šelešovice).

mocný = mokrý: m. rok (val.,

podl).

modena, Betschwester (slov., val).

modení 1. otenášky v kostele:

Dál za nebožku na modlení, 2. spo-

lená pobožnost lidu, kde není ko-

stela, v nedli odpoledne ke kíži

s prvodem v dobu letní : Naše dti
sú všecky na modléú (Zl.). 3. kle-

kání veerní: Ti Svtfoví páni pú-

šajú z roboty, až modlení zvoní

(Suš. 512).

modlit se 1. s dat: Pomodli se

Bohu! (Suš. 161.) Vdova se velice

pánu Bohu modhla (Kda lí. 230).

2. lovk se modlil na rženci (Kda
II. 121).

modráek, chrpa (slez.).

modrák 1. chrpa (záp. Mor.),

2. houba boletus cyanescens (Br.),

3. druh brambor.
modrastý, modrý (val., hor.).

Modiny, pl. f. tra (Blansko).

modronica, plícník (Peck).

modrovoka, druh brambor (záp.

Mor.).

modrý: m. klú, pulmonaria oíif.

(slez.) ; m. rozchod, calluna vulg.

(bot.); modrá raška, pták cyanecula

suecica (Kel); modré ovoce= švest-

kové (dok. 255); modré, -ého, mo-
idlo na prádlo (Zl.).

mogo, -a, nejapný lovk (slov.);

v uh. slovenštin vepový žaludek

naditý (Kt. Dod. I.).

mohovito, možno: Videi, že néni

mohovito (Vyhl. I. 7). Nebelo mo-
hovito nás do vozu všecke dostat

(Vyhl. II. 9).

mohovítosf, zámožnost: Na svoju

mohovitos by sa moh da ina
vid (Vah.).

mohovitý, zámožný.
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mochlat =: machlat, másti, ma-
kati (Jevíko).

mochnjšl, zámožnjší (bez po-

sitivu) Vych.
mojln, -a, -o, mj: Nebudeš, má

miíá, nebudeš mojina. tob otec

nedá, mi ceiá rodina (Zl.).

mok tabákový, tekutina z tabáku

usedlá na dn dýmky nebo v »od-

leváku* ; moka, zbytek tabáku pro-

moeného na spodu dýmky.
mokrat, vlhnouti : Stny mokajú

(slov., val.).

mokraze, -zn, f, mokrost v kou-

tech jizby, mokro v zemi (val.).

mokina, mokrý kus pdy.
mokroba = mokrost (val.).

mokrýš, -a, m., chrysosplenium

(bot.).

moTa: Ve Slezsku strašívají dti:

Mola id! Mola! (Kt. Dod. I.)

moTasíf, udeiti: Ten sa moFasí}!

(val.)

moTázg: Dráp z nenadohy Pichúra

a mofázg ním! :=: praštil (Slav. CL.
XI. 92).

morázgnú nkoho nebo nkým,
praštiti (val.).

mordónka, sukn moldonová (vl-

nná ervená).

morúsaf, váleti, mazati, špiniti

(val. Kt. Dod. I.).

moa, inonnka, cumel (Br).
monk : Srnec má monk= dlouhé

chlupy visící s pyje (val).

mokaa, -n, jméno ovce, která

má »moky<, laloky na krku (val.).

mora ili mra. Dít, které se

narodí se zuby, je morou. Kdyby
se takovému dítti dalo nejprv do
úst devo, chodilo by na stromy;

dá li mu matka hned svj prs, bude
choditi na lidi. Mora chodí v noci

po lidech, tlaí je na prsou a ženám
vypíjí z prsou mléko (Kda II. 265).

morák, morka, krocan, krta.

morán, -a, m. hbitov (v okolí

Vel. Meziíí).
Morava, v horách vých. i záp.

Moravy znaí Hanou: Byli zme na
žách na Morav, pjdu na Moravu.

Moravec, Moravka, kdo mluví

»moravsky«, na Morav i ve Slezsku.

moravní most, m. pes Moravu:Hn za moravním mostem zme sa

radili (arch. II. 202).

mordovat, vražditi, trápiti: Už
sa's n dos namordováí =: natrápil,

naobtžoval. Už su všecek zmordo-
vaný = unavený (val.). Ženy sa

mordovaly s kravami = namáhaly
(Slav. L. X. 472).

mordovísko 1. námaha: Co to

dalo kdysi mordoviska tofkých zdí

nastava, a vif to všecko búú (val.).

2. špatné pole, jež vyžaduje mnoho
práce a užitku nenese (Zl.).

mordovník, aconitum napellus

(bot).

moení (v biše), hryzení.

mores, -u, m., dobrý mrav: Na-
uím £a moresu. Oby. pl. moresy:

Býí v Chropini na moresy.

moresný, zdvoilý, zpsobný.
morisova, ukázovati (val.).

moif, vražditi: Umo bratra (Suš.

169).

Moiženka, coll. pl. f. v Moi-
ženkách, tra (Vizovsko).

morkuša, -še, slepice »morko-
váná', barvy jako morka (val.).

morný = úmorný: ved (val.).

morny, pl. f., prosná kaše s kru-

picí, posypaná perníkem (záp. Mor.).

morový, nakažlivý: nemoc (R. a

Ž. 85).

morútný 1. úmorný: práce, 2, una-

vený: Su všecek morútný.

moéaz, a, m., mosaz (Opav.)

moset, musiti (slov., val.).

mosít, koho, nutiti: Byía k tomu
mosená.

mosk, -u = mozek (Zl.).

mosor, -u, bukový íládr (val., rum.).

mostina, deska podlahová; ^\.mo-

stiny, podlaha (val.): Kázal mu všecky

mostiny ve chlév vylámat' a vyháze
Kda II. 256. (Srovn. pomost mrus.

podlaha.)

mostif izbu, chlév, dávati podlahu

do svtnice (val.).

mostnica =: mostina (v. t): V ma-
štali nic néni, enom holé mostnice,

co ty kon stávaly (Suš. 779).

mosrek, kadloubek na máslo,

med a p., vydlabaný z mosoru (v. t).
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mosrka, erpák v. t. (val.).

moškvan, zlomyslný lovk (záp.

Mor.).

motací, závrat, motolice: Dostal
sem motaci; myslel sem, že se svalim

(han.). Ovce dostávajú motací (dok.

128).

motá, -a, m. : Vlasy spleteny jsou

ve dva široké, pleskaté copy . ru-

líky. Každý cop je z mnoha pra-

mínk ; oba copy jsou pak v týle

skupeny v rznotvárné kytice nebo
korunky, emuž íkají motá n. drnda
(Líše).

motáek, niti na cívce namotané
(laš.). _

motán, -a, lovk, který se moce,
motovidlo, neobrata : Ten motán
poád' se mn ped nohama moce
(Kt. Dod. I.).

motání: Byío by to hrub na
veliké motání vykládat' =: dlouho
by to trvalo (val ).

motaf : Už moce rozumem (opilý)

val.

mota sa, potáceti se: Zaáí sa

mota (Slav. L. XII. 275).

motovidlo 1, Motovidlo mi dlá
v buše kotrFce = velmi hladný (Zl.).

2. lovk pod nohoma se pletoucí:

Var z cesty, ty motovidlo!

motúz, provaz (horí.): Di, motúzu
hlúpej, nestojíš celá za tú zlost' (dok.

211).

motylsko, rukov motyky.

motyka : To šak je pravda, iak

by z motyky stelil, po. (Slav. L.
X. 374).

moty!', -e, f., motylica, motolica,

oví nemoc ; ovce prý má v hlav
pandrava (val.)

motyra, -e, f. =z motýl (Jicko).

motyrák, motýl: Chrobaek s ky-

jakem Teti za motylakem (ND 95.

laš.).

mounica, -ce, mouná truhla:

Zena chtla piet chlib a nemla nic

v mónici (Vyhl. II. 31).

moud, -ete 1. koen cibulovitý

(záp. Mor.), 2. (móata) druh švestko-

vého ovoce, 3. (móátka) sambucus
racemosa (bot., záp. Mor.).

moudy (móde) pl. m. 1. varlata,

2. prtrž (Leistenbruch) han.

mouchonky, pl. f., angrešt (Nové
Msto).
mouka mletá žernovem je žernica.

Když se mele pšenice na >eském
mlýn* : krupica jde pytlem pod
žebírko a muka pozrnová do truhly.

Krupica se nasype znovu na koš,

pak je z ní nejlepší mouka, krupi-

cová. Potom se »štráfajú« otruby;

z nich se vymete štráfka; posléze

se ješt otruby (::= odry) melou na
odérovú muku. Krupicová je na lepší

vdolky a buchty, pozrnová na hrubší

buchty a lepší šišky, štráfka na šišky

obyejné, odrová na hrubé vdolky

a na zásmažky. Vyrážka jest nej-

lepší mouka žitná: chléb z vyrážky

(Zl.).

moulít (-Ó-) 1. jísti plnou hubou,

2. mluviti plnou hubou: No, skoro-li

to vymóliš.? ^ vypovíš (han.).

mozg, ob. pl. mozgy = mozek
(slov. = rus.).

mozgál', -a, pezdívka lovku ne-

ohrabanému, hrubému (Jicko).

mozgry, pl. f., z nm. Masern (laš.).

Mozolky, na Mozoíkách, tra (Vi-

zovsko).

moždí = hmoždí. ^Moždíe ho

(= u) gatí,« kolena vytlaená (Maš.).

možgrávka, rýma (val.).

Možiš = Mojžíš.

možný = zámožný: A sú, pane,

aji možní lidi dlužni (dok. 210).

možná : Vincek umi zpiva, že

néni možná (velmi krásn). Ten se

ho naprosei, že nebeío možná. Maji

tam sucho a tepfóko, že néni možná
(Mal. XXIII. 42, 230).

možucha, iuniperus sabina (bot.).

Mraek, tra (Poenice).

mrana, -y, ženská, která se mraí:
Je to mrana! (Pittn. VI. XVIII. 803.)

mrano: 1. »Vodí mrana,* kdo
se v noci toulá a lumpuje (Hnojíce).

>Tá už bude tíai mrana,« praví

se o stárnoucí pann, jako » vázat

písek* a p. (Vah.). 2. veliký slamný
klobouk, jaký mívají ženci (Br.).

mrakva = mrakava (laš.).

mrakava, erné mrano: i to dú
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mrakavy (Suš. 148). Oi erné oi
jak erná mrakava (Suš. 299).

mranet 1. (=: amet): Koka
mraní (Vah.). 2. (= branet) pi-
plákati, žebroniti, greinen : Co poád'
mraníš? Dti mraníja (Zl.).

mrašák, kdo poád' mraští,

šknourá (Jicko).

mraše (laš.) = mranet (v. t.).

mraŠkuTa (Jicko) = mrašák.
mrava, -y, slušnost: Každý si

ušípil skybku chleba pro mravu, t.

velký si ukrojiti bylo by neslušno,

a. odmítnouti, bylo by urážkou (Vlk

44). No, což nevsta, ta obyejn
ptae pro mravu (Vlk 66). Janek
sa vymiúváí, afe vzáJ si pro mravu
(Slav. L. XI. 48).

mravec, -vca = mravenec (hor.).

mravník = mravenec (val.).

mravný, náležitý, slušný, pkný:
To je mravné prasacko! Mravný
kameíi, mravné zelí atd. (val.).

mráz : Sak eše baj na tebe pijde
jednúc mráz!= trpká zkouška (Vah.).

mrazif: Mrazí venku = mrzne.

Mrazí mna = zebe (val.).

mrazovica, -ce, vysoká beranice

(Br).
mrcaf, toulati se, schwánzeln: Mrca

cely den po ddin (laš.).

mrata, -íy, m, drdla, Brummbár
(laš.).

mret, 1. brueti: Cosi pomréí
pro sebe. 2. tžce oddychovati : Díá,
až mrí. Naplatíme se, až mríme
(jako tžkou prací unavení) Zl.

mrdús, pletenec ženských vlas
(Lanžhot).

mek, smrk, abies excelsa (Tršice).

meže, pl. f., velká, obdélní sí
rybáská; dole visí koule olovná,
na vrchu devná (Strážnice).

mežky, pl. f., krajky (val.).

mrgaf, 1. hýbati, švihati: Koza
mrga ocasem (laš. ; uherslov. mrda).
2. škared zhlížeti (val.).

mrholit (= siholit, sihfáit), dro-

bounko pršeti, mžíti (val.).

mrhtka, mžení (val.).

mrcha, mrchavý, zlý, špatný; užívá

se attributivn a je nesklonné: Mrcha
lovk, mrcha cesta. To je mrcha

roba, dež ona takovó díá (Mal.

XXIII. 37). Bude ze ma mrcha
voják, ja vám budu uskakovat za

miíú (Suš. 571), Panáek dnes na

kázni byli mrcha = písný; ba i:

»Pamb sú na nás mrcha, hnvajú
sa cosik na nás* (Podl.j. Mrcha ho-

spody mám. Nebojte se chlapci

mrcha hospodyn (dok. 73). Dobytek
má uškodné od mrcha lovka
(Peck), Dnes dopajedil sem ses mrcha
súsedem (dok. 210). L. P. 1722 jest

kostel Vracovský v noci skrze mrcha
lidi vyloupaný (Ze st. pamtí m.

Bzence, as. Mc. Mor. XXVII. 21). -
Keró mrcho! = kýho erta (Zábež-
sko).

mrchavý, špatný, nepíjemný: Miíý

a zanechat pro mrchavých ludí (Bart.

II. 154). To je mrchavé! (Zl.)

mrchúcný: Mrcho mrchúcná, až

mrchúcná! (val.)

mihtad, skrblík; také píjmení
(laš.)._

mich: hrát na micha = na
mžíku (Podl.).

michat, mžikati (Podl.).

mít s akk. : hlad, zimu, bídu.

Chudý lovk i s dtmi musel míti
hlad (Kda II. 120). Zemáky nedajú
htadu mít (Slav. L. XI. 323). Též
pl. mít hlady.

míždt se, rozbeskovati se: e-
kali, až se bude míždt (Zábežsko).

mrk, okamžení: Vrátím se v mrku
(Zábežsko) = beždt (v. t.).

mrkáovat, býti za soumraku na
besed (Brodsko).

mrkat 1. = mukati: Sedí, ani ne-

mrká (Zl.). 2. mihati se, tepetati se

:

Hvzdiky mrkajú, bude pršet (Zl.).

3. smrákati se : Co by skr mrkato
(Suš. 250)

mrknutí: v oko mrknutí = v oka-

mžení (Zl.).

mrkonif, z temna mluviti (val.).

Mrkos, píjmení.

mrkosit, mžikati, špatn spáti

:

Nespata sem, enom sem mrkosita

(Brodsko).

mrkota = mrata (v. t.): To je

starý mrkota.

mrkotat 1. mekotat: Koza mrkoce
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(val.). 2. z temna mluviti, brueti: Po-

mrkoce a neekne nic (Zl.). 3. z temna
svítiti : To svtío enom mrkoce (Zl.).

mrkva 1. mrkev, 2. hlupák: Ty
mrkvo jakási.

mrkvús 1. plevel listu a koene
mrkvového, 2. hlupák.

mrí, -a, muka, Filzlaus (hor).
mrmlat =^ mumlat, reptati: Co

mrmleš? (Zl.) Stará baba bude ti

mrmlati (Suš. 667).

mrmola, -e, nimra (slov.).

mra 1. -, f , sušené ovoce (Po-

divín). 2. , m., nimra.

mrská, tatar, žila na mrskaku
(Df.).

mrskaka 1. hlka, kterou se

pšenice na mlate mrská, sklepává

(v. stodola), 2. mrskání velikononí,

i dárky, které se vymrskají, nkde
též žila, kterou se mrská (ND. 275,

Mor. lid 42).

mrskaný n. šlahaný šátek, er-
vený, kvtovaný šátek lipský, jehož

kvty jsou pruhy spojeny: Z pravyho

ramena pod levó pažó svázal si

lipské šátek ervené, mrskané (Vyhl.

II. 138).

mrskut na Hané a na záp. Mo-
rav =: mrskaka (v. t. 2 ).

mršinka 1. vtvika, ratolest (Pro-

stjovsko), 2. hanácké vyšívání za-

drhovaným stehem. Na límcích muž-
ských košil byly mršinky vyšívány

erným hedvábím, u ervenic na
bocích žlutým : Na košili bylo vy-

šito srdce, na límci mrštinka (Vyhl.

II. 134).

mrf, -i, f. 1. mrtvina, celina (mrtvá

zem pod ornicí), 2. spodní hloub

(košál) zelný (val.).

mrfafa n. mrtapa, pihlouplý lovk.
mrtvaf, mrlvé, devnti, trnouti:

Tíše na stí, až mu ruka mrtvá

(val.). To episko se zle kope; to

mi budu zasej ruky mrtvt (dok. 162).

Už mrtvá od noh (Slov. obr. II. 184).

mrtvina 1. spodní, neplodná pda
pod ornicí: Voda žebrala vyhnójenú
zem až po mrtvinu. 2. puch mrtvoly:

Pták nemože mrtviny u (Slav. L.
XII. 276). uhýk (sejek) cejtí mrtvinu

(dok. 279).

mrtvý: m. cesta, po které se nosí

mrtvoly na hbitov; m. kopiva,
lamium : Vezmi z hrobu ti mrtvé
kostky, z mrtvého (Vyhl VI. XIX.
245); m. kost', nádor na kosti runí
(= namná kos, namnice, navná k.,

nalní k., nadní k.). Oblee-li se, kdo
má jíti k odvodu, do košile, v níž

nkdo umel, má »mrtvé tlo*, a ne-

odvedou ho (Strážnice).

mrúžit: Sedm rok šiía, oka ne-

zmrúžila, až na ten osmý rok oiko
zmrúžiía = zamhouila (Suš. 793).

mružkaf, mžikati oima (hor).
m rva : 1 . Ta to ví na mrvu všecko=

do podrobná (Novomstsko). 2. pi-
zdívkou lovk nehybný (Jicko).

mrvá, -a, m. 1. peivo na zpsob
vnce, též smažené (val., laš.). 2. št-
ka, svazek : m. cibule (Slav. L. X.

35) 3. tlachal (val.).

mrvanka = mrva (laš.).

mrvenina 1. zauzlené niti, 2. jalováe (val ).

mrvenisko, hnojišt (Vek.).

mrvénka, otep slámy pomrvené
(v. stodola).

mrvit 1. másti, uchati: slámu,

šaty, peiny, niti (zauzliti), 2. tlachati,

nejasn mluviti: To trvá vnost', ež

on to ze sebe vymrví = vykoktá.

Mrví, mrví, a na konec eše nevíš,

co chce (Vah.). 3 jísti (žertovn, val.).

mrvit se 1. hemžiti se, rojiti se:

Dobyte na trh vedené obhazují mra-
veniskem, aby se kupci tak mrvili

okolo dobytete, jak ti mravenci (Mor.

lid 278). 2. mrvit se u práce, šu-

kati (Jimramov). 3. váleti se v roz-

prostené slám (v. mrvoch) : Když
se pestalo píst, dívky mrvily se ve

slám, slavily > mrvený veír* (Dra-

hansko).

mrvka, troška, drobet: m chleba

(záp. Mor.).

mrvoch 1. strašák z mrvy, 2. roz-

pustilá zábava masopustní. Dívky na-

snášely do jizby, kde mívaly pídky,
slámy, do slámy se vázaly a všeliké,

i neslušné žerty tropily (slez.); odtud

o nezachovalé dívce »zmrvila se«.

mrzák 1. Su u nich mrzákem =
ošklivcem, nepohodlným lovkem
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pro pravdu (Vych.). 2. euf. ert:
V Lanžhot zastali arodjnici, jak

sedla s tým mrzákem, s tým ohavu
na ohniši pod komínem (Mor. lid

145).
^

mrzatný (lovk) = mrzutý (Lor.)-

mrzena, -y, vtší kroupa: Padala

mrzené jak holobí véca (Mas.).

mrznout s akk. : Co tu mrzneš
zimu ? Di dom a nemrzni zimy (Slav-

kovsko).

mrzuta = mrzutost (laš.).

mrzútka, malá mrzutost: Mí s nim
mrzutku (laš.).

mrzutný = mrzutý (laš.).

mši, mechem vycpávati skuliny

mezi trámy devné chalupy (val.).

muca, -ce, podnapilost, opika:
Ms vera muco, žes sotva ve

dveách futro našil (íig. 134).

múcka, semletá pohanka v mléce
vaená (Jickol.

muclík, tele v dtské ei slezské

(L. XI. 342).

muanka 1. boží muka, 2. kdo
stjjí jak svatý za ddinou (laš.).

múanka, jídlo z mouky (val.).

muet, o hlase kravím: Kraviky
inueíy (Suš. 85)

muirka, passiflora (laš.).

múnica, -ce, 1. druh hrušek mou-
ných. 2. polévka mouná. Vroucí
voda zasype se moukou, dobe roz-

míchá a omastí (Vek.).

Múníky, pl. m., tra (Vizovsko).

mudrovac, mluviti: To dzjéca už

mudruje. Tak u nás mudrujú = to

jest naše náeí (St. Hrozenkov).

múdrý: Néjsu z nho múdrý =
nemohu jeho povahy vyzpytovati (Zl.).

mudy, pl. f., moldánky: Natahuje
mudy = šklebí se, pláe (záp. Mor.).

mugar 1. chroust, 2. vychrtlý lovk
{Lip. Záhoí).
mucháek, pták musicapa grisola.

muchar, sklenice na lapání much
(slov.).

muchat se, ohánti se z much:K se muchá (han.).

muchomrka (muchorvka,vocho-
mrka záp. Mor., mucharka, mušarka,
muširka laš.), houba agaricus musea

-

rius.

Bartoš: Dialektický slovník moravský.

muchvka, druh jablek.

mj: Mj je kdesi na poli = mj
muž. Nevids mojí.? = mé ženy.

Muky, pl. t., tra (Blansko).

mua, -a (= mura, zedník (slez.).

mulír, spekulant (val.).

mulírovaf, spekulovati, nco mistr-

ného vyvésti (val.).

mútka (í kmenové!) ^ mouka
(Jicko).

mulky, pl. f., mkké, plané tešn
(sev. Mor.).

muFtaó, cumlati (Lor.).

multek, cumel (Lor.).

mumák, nemluva.

mumtat, z temna, nesrozumiteln
mluviti : Poád' cosi niumfe, a žádný
mu nerozumí.

mua, -n (= mra), nemluva,
ponurá (laš.).

mundúr: brambory s mundúrem=
ve slupce (ND. 99).

muka 1. angrešt (v. t.). 2. štnice

(Jicko). 3. boltec ušní: Machovi ura-

zila kuTka muku od ucha (Vlk 36).

mukaa, -n, slepice s mukami,
lalošky pod krkem (val.).

múr 1. ze: Zkameáte jako múry
(Suš. 42).; múry, zdná stavení (laš.).

2. trosky starých cihel s maltou, 3.

prach z uhlí, erná hlína s prachem
uhelním, kterou se kopa na uhlisku

obhazuje, 4. hrabánky jehlií (Vlk 6).

mr = mor: O daj Bože veHký
mr, a mi ume nliby mj (Suš.

154).

mra v. mora.
muena, kráva mourovaná (val.).

murgaa, -n, murgaša^ -še, ovce,

která má po sob velké, erné pruhy
(val.).

murgastý, tygrovité barvy: koka
(slov.).

muín, mouenín (pol. murzyn).

muíny, pl. m., šišky s povidlím
(val.).

_ _
muinistý, erný jdko muín (val.).

muínkat, mžikat, zakrýti oi a ne-

hledti (pi hrách dtských) Df.

murny, pl. f., brambory rozvaené,
moukou zaklechtané (záp. Mor.).

murova, zdíti, stavti (laš.).

14
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murovanica, -ce, zdná chalupa

(laš.).

murya, -n, ovce »muinistá»,

»zašmouraná po hub* (val.).

muryš, -a, vl mourovaný (val.).

muryša, -še 1. kráva =. muena
(v. t.), 2. ovce = murya (v. t.).

muryšatý, morovaný (laš.).

mušec, -šca 1. bolaka na noze

hovzího dobytka, »takový pagá
od mokra a prachu* (slov.). 2. kv-
tina mošus (Zábežsko). 3. plevel,

roste v prosu ; zprvu se od prosa

ani nerozezná.

muše na, muše na! volá se na

prasátko (Btcha).

mušená, svin (vých. Mor.).

mušinec, -nca, trus muší.

mufák (muok), kdo jí plnou hu-

bou (Lor).

mutek, dudek (hor.).

múti 1. vodu, kaliti (hor.),

2. máslo, stloukati (hor., val.; mú-
tné mléko = podmáslí), 3. plnou

hubou jísti: No ty muiš, muoku!
(Lor.) 4. Mutek muí = dudek dudá
(Dob)

mutka, evonymus (bot.) laš.

mútný: voda := kalná, de = po-

chmourný (val, hor).
muzikant, brouk tesaík (záp.

Mor.).

muziný: Nbyt íovk muziny
= nechodíval k muzikám (laš.).

muzíga, nástroj hudební, zvlášt

harmonika (Dob.).

muziganc, ca 1. hudebník,

2. brouk tesaik (hor.).

múzovat, slíditi: Na trávu my
dvata rády chodíme, enom dyž je

jí hodn a nemusí dlúho po poli

múzovat (dok. 126).

mužák, ženatý muž (Podl.).

myc ! myc ! volá se na králíky.

mycák, králík (val.).

myka, samice králií (val.).

mydliženka, lehká ženština (val.).

myga = mýka (v. t): myga
ocasem; zmyga = utíkati (Vah.).

mygnúf = myknú (v. t): ka-

menem = hoditi (Vah.).

myk: A myk s ním ven =: vy-

hodil ho. Kde keré pkné jabko

bylo, myk s ním do záadí =: vho-
dil. Dáí do myku =: utekl (val.).

mýka, prudce hýbati, házeti:

tavkú, lunkem. tkalcovským (val.)

Strýc mýká jalvku aganem= tlue,

pohání (Slav. L. XIII. 672).

myknú, uhoditi: Tak a myknu?
Jak sa na a kráva zaboí, usko a

mykni ju po rosi (Slav. CL. X. 467 '.

Myknú sebú, hoditi sebou (L. X.

372). Mykni sa ty, šohajko, mykni.

peca si ty robot zvyklý = hod^

sebou, ponáhli se (Bart, I. 71).

mykotat 1. tásti, na p. stromem
ovocným: Pokajte, až zamykocu.
2. rychle se pohybovati: Híka tak

mu v rukách mykotala a fukotaía

(vých. Mor.).

myksif 1. dráti: Už zas ty gat
myksíš? Poá abych ti na nich

s jehíú sedla! (val.), 2. mykšic sebu^

vrtti se (Lor.).

mykéikuTka, kdo nikde nemá stání

(Lor.).

mykýc : Chya stí mykýc ním po
obrajtoch = mrštil (Vlk 99).

mytek, lolium temulentum (bot.).

myná, chroust na niti uvázaný
a brnící.

mynárík, tovaryš mlynáský (laš.).

mynáit, býti mlynáem: Sak po-

tom na tom mlýn dlúho nemynáil.
mynáka, parus caudatus.

mynáský, tovaryš mlynáský.
myse = mysleti (val.).

mysel' -sli: Poá sa mi to na
myse! vede, staví (val). Antoš je

svých myslí =:: svéhlavý (Slav. CL.
XII. 130). To naša Hana, tá už je

svých myslí; tá sa nic neptá a udlá
si, co chce a jak chce (Slav. L.
XI. 322).

mysivec = myslivec (val.).

mysTet 1. My sme ani nemysfeli

vázat =^ nemínili. Matka si nad
tebú myslí =r stará se, jak je s tebou.

Já sem o sob mysfela = byla

pyšná (Vych.). Nmuh ho dosta
ani mysli domu = ani pomyšlení,

žádným zpsobem (laš.). 2. asi, snad :

Je jich (oech) myslím kopu (Zl.).

» Valaši, kolik je hodin?* Oni mu
pravili, že je myslím jedenást (Kda
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1. 33). íhá na a mysliveek, on a
myslím zastelí (Suš. 695). Myslím
sta eše nesíyšeli, co sa stato v Ho-
donín? (slov.) »Kde je mj ktobúk.?'*

»Myslím's ho nechái v komoe. « (Zi.)

Cítíí, že myslím piae pro nho
(Slov. obr. II. 123).

myšák, falco tinnunculus (val.).

myší chvostek n. m. ocásek achil-

lea millef. ; m. odní, stachys lan-

tana; m. šípka, holosteum umbel-
latum ; m. úška, gnaphalium dioicum;

m. žabka, hubka na jazyku ko-
ském; rozškrábe se a nate solí,

myšina, myší puch.

myšinec 1. myší trus, 2. cyno-

glossum off. (bot.).

myška, k myší barvy.

myšrenek, -nku = myšlenka (laš.).

mýto 1. »mýtník« (mírka) obilí

dávaný mlynáovi od mletí: Já ti

zemefu, mýta nevezmu (Suš. 536).

2, služba i služné eledi (slez.): Má
dobré mýto = dobrou službu (Opav.).

mzdora, vzdor: Nei mi tu nic

na mzdoru (Suš. 20).

mzet: Mzí tam cosi =: tlí. Trámy
omzely =: otlely. Zamzel mu kabát
(Zábežsko).
mžékaná viz mžika (Btcha).

mžfka, dtská hra, pi níž hrá
vyítaný (vylosovaný) oima zamže-
nýma n. zakrytýma stojí, ani se

druzi poschovávají a on je potom
hledá (ND. 174).

mžik 1. =: mžíka, 2. okamžik:
Dobhl tam mžikem (Maš.).

mžikanda = mžíka (val.).

mžikat, oi rychle a asto po
sob otvírati a zavírati, blinzeln.

mžíl(at, míti oi zamženy pi he
na mžíku (ZI.).

mžúraf, mžikati ; imper. zamruž
oi = zamži (val.).

mžurka, vlí (slepií) mhla; pl.

mžurky = mžitky: V ooch sa mu
díaíy mžurky (Vlk 106).

mžúzif n. mzúit, mhouiti (val.).

N.

na pedložka s akkusativem zna-

mená:

1. místo výše položené na
otázku kam Jako se vbec íká : ít

na zámek, na fáru = na úad zá-

mecký, farní, a: ít do zámku, do
fáry = do budovy zámecké, farní,

tak Laši íkají též: iš na škoíu.

Ve smyslu peneseném: Pived si

mne na zíu matku (Suš. 258), jako:

vdala se na chalupu a p. Nermu
se, nevsto, tak velice, šak se ne-

dostaneš na rodie t. j. budeš svou

paní, rodie ženichovi pjdou do
výmny (Bart. II. 246). Jenom mn
nedávej na ty cizí dti ^=- nevdávej

za vdovce s dtmi (Suš. 420). Když
se nevsta na dti dostane (Vyhl.

II. 148). K pijde na rasa (jako:

na jatky, na porážku).

2. smr pohybu do prosted, pro-

stranství: Postavile .stuí na izbu

(= do prosted svtnice). Dále ma-

šenu na stodolu. Šií na ddinu (Mal.

XXIV. 140).

3. smér^ kudy se béeme k cíli:

Šií do Perova na Díuhonice. Na
Citov máte do Dubu bféž než na

Brodek (Mal. XXIV. 140).

4. iicel innosti. Jako se íká

:

»Zena pinesla mouky* (z vtší zá-

soby njakou neuritou ást) a: »Zena
pinesla mouku* (jistou nachystanou,

odmenou a p. všecku), týž rozdíl

iní se v náeích východomorav-
ských mezi pedložkami na a^ pro

pi slovesech ít, poslat a p. : »Zena

šla na múku« = aby pinesla

mouky; >žena šía pro muku* == aby
pinesla mouku. Tak íká se vždy

ít, poslat: na maso, na pivo, na

drobné, na cukr, na sl, na pep,
na hebíky (srovn. koupit soli, pepe,
hebík), na ryby, na raky, na ptáky

(= nachytat ryb, rak, pták), na

jahody, na maliny, na hiby (= na-

sbírat jahod, malin, hib). Pišla

14*
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pro mne na hiby i= abych s ní

šla. Podobn : být sem na niti, na
maso, na drobné; je na rohlíky —
vedle toho : je na vod. na tráv,

na jahodách, na hiboch. Vbec:
Sel-li kdo co sbírat, trhat a p,, je

na tom, pakli šel co kupovat, je

na to Chytili ho na hruškách, na
zemákoch = an kradl hrušky, ze-

máky; kdosi vám býi v noci na
hruškách, na zemákoch. — Byla
sem dom na jabka (=: abych d-
tem jablek natrhala n. pinesla z ko-

mory a p.), na rohlíky (abych jim

koupila rohlík). — Laši íkají též

:

Pjdu na zpov, byí sem na zpo-

vdi (jinde: ke zpovdi, u zpovdi).
Radši sa može doma vyspat' než na
muzice nohy vystát' t. j. netancovati

(val.)

Píklady: Sta dževucha, šía na
vodu (Suš 3). Jan po^^lal princezce

na víno (Kda II. 66). Sía za grejcar

na mydío (Vyhl. VI. XIX. 639).

Išot som mu na Ijéky (Dob.). Bude
mn má niiíá na zelinky chodit

(Suš. 373). Sel bych na jablíka do
vaší zahrady = natrhat si (Suš. 255).

Já pjdu na ryby do vody studené

(Suš. 36). Myslivec chodívá! na je-

leny (Suš. 523). Náš Janíek nic

nerobí. Fen prevážá na jahody, t. ty,

kteí jdou na jahody (Bart. II. 3).

Jak z píkladv uvedených vidti,

pojí se tak pedložka na s jmény
hmotnými a hromadnými. Avšak
i singulár se druhdy v této vazb
vyskytuje : Séí do Vizovic na krávu,

na koa (= kupovat) Zl. — pro

krávu znamenalo by pivésti kou-
penou.
Pamti hodná je struná vazba

pedložky na s akkus. pi slovese

míti a býti (bezpodmtném) : Nemám
(není) na pivo = nemám (není)

penz, abych si mohl koupiti piva.

Není na dochtora (jako: není na
léky) dok. 57. Bo moja šateka
draho vyšita, síužiía sem na u
blizko ti léta = abych mla peníze

na ni (Suš. 398).

Také s jinými slovesy pojí se na
na oznaení úelu: Oni na vojáka

m odvésti dali (Suš. 576). Bh ma
na to stvoil, abych jemu síúžií

(Suš. 61). Ubohé siroty, fudé na n
taj, a sami nevá, na své vy-

chovajú = co z jejich dtí bude
(Suš. 505). Išía na žalobu, že má
hrubú škodu = žalovat (em. 31).

asto vyskytuje se takový pád
pedložkový attributivn pi sub-

stantiv na oznaení jeho úelu:
Siju mi kabátek na vsedni de, na

svátek (Suš. 576). Kúpií mn jich

(stevíce) na svátek, ja jich nosím
na pátek (Suš. 360). Mla sem já

vera kupce na hubiky (Suš. 690).

Chlév na krávu, na prase (laš.). Tele

na ezníka bylo tehdy za 45 zl.

:=: hodící se zabiti (arch. I. 254).

5. píinu: Onemocnl na koTeru.

Dostál sem sa do špitáfa na hía-

vénku.

6. prostedek a nástroj. lovk,
co dlá na ruky, moc nezachová.

te na brýfo. Šije na náprstek. Jak
nebude moci dlat, že ten koflík

prodá a na ty peníze živ bude (Kda
II. 121). Musím domu jiti, nemám
na co piti (Suš. 650). Divijó se, di-

vijó, na kovái pijó (Suš. 683)

Nyní na hotové žiješ (Korr. Pal.

170). Ten šafá synek píská na

lupínek (Suš. 358) Všecky dvée
zaveny, na zámky zameny (Suš.

43). Já sem si ho (srdce) zamkla na
devt zámek (Suš. 236). Nedlá
eše na ruku (má ruku nemocnou).
Víckrát bys mne na oi nespatil

(Kdá II. 212).

7. osohu^ na jejíž prospch nebo

neprospch nco se dje: Sedlák na

všecky díá. Co sem se já na vás

nadlala! Všeci aby dlali na fe

nocha ! Poctiv mn vychovala a pec
na mn nic nekradla (Suš. 578). Oj

masare, masareku, nenakládej na
dveku, co naložíš na dveku, kup
si za to jalveku (Suš. 627). Ptali

na pohoelé. Vypil tu na vás dva
litry piva (= na váš úet). Bral tu

kdosi na vás hebíky.
8. zpsob: Koé tahnú na celu

silu. Na mocnu moc ten lék vypil

{z=: s odporem). Ide mu to na odpor
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(= protiví se). Míýneek na prázno
bží (Suš. 536; var. po práznu).

Žije na peníze, na úroky. Nebudu
v tom (šate) chodit na opícu. Chodí
na opícu svta. Necho lidom na
hai^bu. Nebudu chodit na smích
(posmch). Nebudu chodit na blázna.

Lidi stonó na ad. Ležáí na smr.
Na zhru píakaia ^ velmi (Vek.).

Antoš píí na zíos tým vcéj (Slav.

L. XII. 84). Na výbor dobrý chiap
= velmi dobrý (val.). Zito je zralé

na kfuky (až se stébla ohýbají

v kliky) Zajíc na kost' chudý.
Šindel je zhnilý na tabák. To je na
hlavu = dos. Kúpíl to na veím-
boha = vyvil to. Dlá to na tož

= na schvál, na vzdory (val.). B-
želi na pedbížky = o závod (val.).

Obilé zraje na útky = rychle

(val.).

9. vztahy mnohem astji než v ja-

zyce spisovném: Syn je podobný
na matku, céra na otca. Zito je na
slámu malé, ale na klas hrubé
dobré. Mám dobré lidi na sebe.

Kusek maíy, ale nejhorší na robotu
= nejtíže se obdlává. Císaské
(hrušky) majú chu na pergamínky.

Lakomý na goralku = chtivý ko-

alky. Chybný na e, na oi. To
pofe je daleko na chuzu. Na svoju

bidu dal dos. Na Teta on néni

staré, afe po hub. Na idlo má se

u Dohnalu dobe, ale na plat ne
(Mal. XXIV. 140). Na poctivos su

ti rovná, na pechu, na statek néni

možná (Suš. 212). Na prácu, na
krásu to sa mu vyrovnám (Suš. 542).

Je tvrdý na zimu (patiens frigoris).

To je hanba na sedláky (fig. 49).

Dos je to na Hanaku na chu-

dobnou, dyž ona má štyry krávy,

jednu dojnou (Suš 672). Na teplo

só železný kamna lepši. Teho do-

chtora chválijó na zube, na iny né.

Na krásu já to sókno nechválím,

afe na pevnotu (Mal. XXIV. 140).

10. možnost dje, blízké jeho na-
stoupeni: Tá chalupa je na spad-
nutí, kráva je na otelení, kon byly
na zdechnutí, žita sú na vysypání
(vymetání).

1 1

.

Opakováním téhožjména sped-
ložkou na stupuje se jeho pojem:
Má šate na šate. Nevedíal mnsic
nic, a tož béla bida na bidu. Majó
dluhe na díuhe, afe parádu dlajó
furt. Fel je to kevy na kevy, afe

podloža pod to devko, bude po
kevym (Mal. XXIII. 229).

12. Vlastin a pohraniní válaštiné

(nd Horní Bev) jména svatých

s pedložkou na oznaení asu (kdy?)

zachovala starý akkusativ : na sv.

Jozef, na sv. Jan, na sv. Sepan, na
sv. Ondej.

13. vzvoláni: Ach na mj hlúpý
rozum! (Suš. 194.)

II. na s lokálem oznauje klidné

tkvní nebo dní na prostoe míst-

ním nebo asovém

:

1. místné: Na sini, na izb (upro

sted). Zlomil hlku na kolen (ne

»pes koleno!*). Sluneko bylo na
západ, dyž dojíždali (1= zapadalo).

Na poIu =: venku (laš.).

2. asové : Na veerku =:= k veeru
(Zl.). Na ósméj hodin zme veeali
(val). V zim na krátkém dni moc
neudlá. Vif na díúhém dni tak

málo ste udlali! t, j. v tu dobu,
kdy jest den krátký nebo dlouhý.

3. penesené : Druhé panny sú na
vod = váží vodu (Bart. II. 17).

Našel ho u šenkýky na vín íBart.

II. 42). Stavili se na vín (Suš. 141).

Inda, dyž chytli na ovoci, žebrali

klobúk = nkoho, an kradl se

stromu (dok. 130). Je na dochtoroch
poád'. Byla sem enom na lékách
^ nic jiného jsem nepožívala. Myná
nebude z toho na škod, my osta-

neme na škod. On je u ní na
mukách =: mueníkem. Pane Ježiši

Kriste, bu mi na svatej pomoci.
A: » Jednu .trávu si vymiuju z lúky.«

B: »Udlajme to radši na penzoch.«
= vyrovnej ine se penzi. Su na ve-

lekym rozméšleó, mám-le to pole

kópi (Mal. XXIV. 141). Jél na
kooch, na voloch = na voze, do
nhož byli kon, voli zapraženi.

Kdosi tu stojí na kooch. Dlá na
voloch (Podl).
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III. 5 jmény pozemku pedložka
na se pojí zde onde s akk. na otázku

kde?: Bele sme na Krátký, na Dlóhy,

na Bíchovsky (Krumlovsko).

IV. Pedložka na se optuje: Šak
dojde na vás na všecky. Na téj

lind na zelenej tré ptákové zpí-

vajú (Bart. II. 124). Nepovzte na
mne na samého (Bart III. 168).

na ástice na Horácích uvozuje

velmi asto odpov: Jak jeti.? Na
Janek. Kde's bol? Na v Brod.

ná (= no a) uvozuje podivení vy-

slovené otázkou : Ná pro ne-

chcete? Ná kde's byla.?' Ná poradíš

ty mu
na-nate !, vezmi, vezmte: Na,

Janíku, jez ! Nat, strýku, také

kúsek

!

nabachat, nabotnati (Lomnice^.

nabai 1. koho na, navésti:

Nabanili ho ti jeho kamarádi
(Vlk 86) 2. komu, natlouci (Vlk 59).

nabakat, koho na, navésti: Na-
bakali ho, aby šéí také s nmá
(Zl.).

nabanovat se, nalitovati se: Ten
se toho nabanovál!

nabakat koho k emu, namluviti,

navésti: Sak sa já už nedám na-

bakat (Slav. L. XII. 85) v. bakat.
nabazgra, namazati, namárati :

Nabazgrat to, až hanba (laš.).

nabekovaf, odouti se: Krávy
nabekovaíy (Vyhl. VI. XIX. 792).

nabecha, nabubeti, napuchnouti

až do rozpuku (Btcha) v. bechna.

nabékat: »Mamnko, dajte mi
mléka!* »Až ho koza nabéká!« =
nabeí (ND. 39).

nábl', -u, m.; dojivo, i výrobky
z nho: máslo, tvaroh (laš., val.).

nábetky v. košile ženská.

nabíhat: Nevím, Fesíi už mu aj

nenabíhá = nenapká, není-li v úz-

kých (Slov. obr. I. 215).

nabíjaný: V stodoli je mlateva
nabíjaná = upchovaná (dok. 113).

To ti je nabíjaná šelma = veliký

tverák (Kda I. 283 a na Pter.)

nabijanica, -ce, chalupa, jejíž zdi

jsou nabíjaný (utlueny) z hlíny

(Df.) v. tluénka.

nabíraný, vrapovaný, faldovaný:

punochy, boty, sukn.
nabírat: Obilí nabírá = zrno

v nm zasedá. Bláto se nabírá na
obuv.

nabízaf koho = pobízeti (val).

nabíznú, pímti: Nabízli mé
k temu (laš).

nablíži sa = piblížiti se: K tob
sa nesmi nido ani nablíži (Slav.

L. X. 302).

nablíži si, piblížiti si, zkrátiti si

cestu: Tým chodníkem si hodn
nablížíte (val.).

náboženství 1. mše: ranné a velké

náboženství, cele náboženství = ranní

a hrubá (laš). 2. kesanské cviení:

V tom ase nesmíš jí do kostela,

ani k náboženství nikam (Kda II.

54).

nabrat 1. Noha mu nabrala = se-

brala se, otekla (val). Ditti hlava

od velkého pláe nabrala (Kda II.

264). 2. Nabrat nohy =: vzal nohy
na ramena (Roštín). Nabrat chytrosti

a uték s penzi do Ameriky (Jicko).

nabraf sa: Nabrat sa í do lesa

==: sebral se a šel (val). Kdes ty

se tu nabral? =- vzal Kda I. 157).

Nabežlny, pl. f., tra (Koryany).
nabrnf: Udeit ho, že mu na-

brnfta bufa = naskoila, laš. (Kt.

Dod. I.).

nabrnit sa, nastrojiti se (Vek.).

nabrzglý n. navrzgtý 1. zvláštní

píchu mléka, jež není již sladké,

ani ješt kyselé, 2. o lovku mrzu-
tém (val.) = navrazgíý (v. t.).

nabyt: 1. Pišel do pkného údolí

a tam nabyl tech bratr = zastal,

natrefil (nebyli to brati jeho^ Kda
I. 195. 2. Hd si krasy nabyta ?

=: získala (Suš. 421). 3. Což tu na-

budu! := co mi plátno tu býti (val.;

srovn. což tu nasedíme, nastojíme a p.).

nabyt se 1. Ješt jsem se málo
na svt nabyl (Kda II. 202). Už sa

nabyto zima = už je dlouho zima,

už by mohlo býti teplo (val.). 2. Ma-
jetek sa tratí jak snah a nabývá sa

jako lad z= získává (Dob ). Inéj sa

nabývaj :^ hle si získati jinou

milou (er. 22).
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nabzdíškota, -y, m., kdo se ve

škole niemu nenauil, leda plnou

nabzdl (laš.).

nácek, žaludek (žert): No už sná
máš nácka plného? (Zl.)

nacímbat 1. komu, nabiti (Ko-

nice). 2. Vem hde vem, nacembé
= vyklop, zapla (fig. 13).

nación, -u, daremný lid.

nacúhat sa eho, naprati se, na-

jísti se (Zl.)

nacuchtova nkomu, nabouchati

(Vek.).

nacvekovat nco, naplniti ním
drobným : Nacvekovái si plné kapce

oech, jabíek a p. 2. n. se, najísti

se do rozpuku: Už ses nacvekovál.''

Ten je nacvekovaný! (Zl.)

naauený, napilý (laš.).

naagamai, vyíintiti: Tá je na-

agamená! (Vek.)

naandra, našplíchati (laš.).

náelník, zub v pedu koské pod-

kovy; zadní dva zuby šlovou ozuby.

naín, potebí : Nebyío ti toho

náin (Df). Budu tvoja, ale ne viF,

až n bude muža náin (Bart. III.

218).

náin, -u, každá nádoba, každý
nástroj : sud, hrnec, mísa, kladivo

a p.

náení n. náiní 1. po jídle se

umývá náení t. j. všecko, z eho,
na em a ím se jedlo, 2. polní ná-

adí krom vozu, tedy : pluh, brány,

koleka a p. : Nmá voza, nmá na-

íná a kupil se koa (laš.) = ád
polní.

náinek, skrojek chleba: Kdo
chce zimnice zbýti, a sní náinky
z devíti bochník chleba (záp. Mor.).

náino = náin (laš., hor.): ná-

ino na želé =: beka.
naíž, sesilnné na: Naiž by

to byío.? (val.)

nariec, nariem, naerpati vody
(hor.).

naúva, naslouchati (Vek.).

nad pedložka I. s akk. pojí se

na Hané na otázku kde Nad Pavlo-

vice boží muka. Nad Opatovice je

hradisko. Pole nad íóke, nad skatke,

nad doly. Cesta nad Chaíópky. Nad

Kvítkovský íúky byt rybník. Nad
Slavíkovice holubnka líce (Suš. 279).

II. s instrunientálem bývá asto
místo jiných pedložek, udávajíc pí-
inu: Pro se sužujete nad takovém
chlebem } Poá se stará nad détima,

co jim dá. Moc se nad tó vašó

eó dopáfeí. Nevim, nad ém si on

mesli, že je jak páv? Co se nad tém
kupováním rozméšliš? Má nad ém
strach, že ume. Já su nad tém spoko-

jené, dež mn dáte 50 krécaru na

de. Je tuze pešné nad tém, že bel

pochváFené (Mal. XXIV. 142).

naabasa, 1. nahoditi se: NaabaU
sa na blízko (Vlk 101). ATe šak to

sa naabaío máío kdy (Slav. CL.

X. 135) = pihodilo. 2. = zlehka se

nadotýkati neho: Ten se teho na-

abáí! (Btcha).

nadájat, napájeti: Nadájáí ceíú

hospodu, kdo enom chéí pit (Zl.).

nadání, podezení: Tož ty máš
nadání na mne? (vých. Mor.)

nadarebnj comp. adverbia na-

darmo: Nadarmo, syneku, nadarmo
k nám chodíš, eše nadarebnj ka-

marády vodíš (Bart. II. 460).

nada: Tych nenadáte = tm
nikdy dosti nedáte (laš.).

nadat se, domysliti se: Pavel se

nadál, že pítel jeho zašel do hory

a že se mu tam pihodilo neštstí

(Kda I. 289).

nadávat v náeí laš., val. a slov.

porn. pojí se s pedložkou do a gen.

mn. nadávky: Nadávala jí do aro-
denic. Nadává! mi do potvor. Vy-
nadáí mi do kmín. Vynadáí mu do
divných a inaích mén. Co ty mi do
htúpých nadáváš? Nadala mu do
dožvíjakých (Vlk 4). Nadala n moja
žena do nemrav (Bart. III. 771).

nadávat se iter. slov. nadat: Ne-
nadálá sem se, jak se nenadávám,

že by se mn vrátit starodávný

galán (Suš. 657).

nádba, nadje: Mám to v nádb
= doufám, že se mi toho dostane.

Nadborová, tra (Osvtimany).
nadbyt, nadbývat. Nkdy toho

trochu nadbude, nkdy chybí. Groš
nadbývá = o groš je více, než se
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poítalo. Toho kabáta ti nebude
nadbýva = bude ti v nm zima

(val.).

Nadeena, coU. pl. m., tra
(Syrovín).

Naddíí, pole nad >dírou« (Vi-

zovsko).

naddvíha, nadzdvihovati: Nad-
dvíháí mašíka za ocas (Slav. CL.
XIII. 417).

nadejít = najíti, natrefiti: Nadešel

tam panskú dívku (Suš, 3). SIo,

nadešlo žlíbek (Suš. 161). Nadejit si

= zkrátiti si cestu: Tém chodníkem
zme si hodn nadešli. Nadešli zme
si na Mošenicu= jdouce Moštnicí
zkrátili jsme si cestu. (Btcha).

nadtaný 1. prací unavený, 2. tlný:

To je hodnej pacholek nadlanej
(Kobylí).

nadtai si, nabrati si: Nadíé si

polívke, zelí atd. (han.).

nádenická t. práce: Chodi na ná-

denickó (Mal. XIII. 222).

nadeptaf, našlapati, natlaiti: Dy
požaš (= vypjíš), vracaj nadep-

tane (laš.).

nadf, nadívat 1. Dyž po chvílách

mrholiío, ogai nadli si na hlavy

mchy (Slav. XI. 434). 2. obtoiti

kužel peslice Inem n. konopmi.
3. nadíva vdoíky tvarohem a p. =
naplniti tvarohem. Ty vdóíky só na-

dívaný tvarohem. (Btcha).

Nádevsí, na Nádevsú, pole nade

vsí (Vizovsko).

Nadhája, pl. n. (Nadhájí), pole

nad hájkem (Blatnice).

nadhazovat, nadhodit 1. nadhodit

vz =: chytiti vz za nápravu a pi-

šinouti na pravé místo. 2. nco n-
komu za ei z daleka pipomínati,

dávati na srozumnou: Nadhazovala

mu, že by moh tú krávu kúpi (val.).

Piaci dóm, nadhazovala matka syn-

kovi: Ty tuším hodn taníš.? =
zmiovala se, chtjíc, aby se vyslovil

o tom (Slav. L. X. 296) Neraz to

Vlkovi nadhazovala, že je to jakési

tak spolu byt (Vlk 104). Je n
dlužen ticet rýnských a nadhazoval

sem mu, že nemám penz, zdaž by

sa dovúpíí (Slav. L. XIII. 374).

nadhodit sa = nahoditi se (srovn.

nadejít) : Nacho sa k nám, nacho,
ty kyselá píáiiko, až sa mn nad-
hodí to siaúnké jabko (Suš. 214).

Nádhruší, na Nádhrušú, pole

nad hruškou (Vizovsko),

nadchatúpena, druh hrušek.

nadchodif, blížiti se, nastávati:

Nadchodí veer (val). Nadchodiía
zima (Slav. L. XI. 325).

nádiní, buchta na pekái peená,
v ní hodn vajec a másla. Peivo
slavnostní; na Jicku »sa posílá edtm
do polohu.*

nadlvajna, nádivka, ím se mouná
jídla nadívají: povidlí, tvaroh, mák
(záp. Mor,).

nadívaní, buchta z krupice (han.).

nádivka, peivo velikononí (han.)

= hlavika (v. t.).

Nadjamí, pole nad jamou (Vi-

zovsko).

nadubif, natlouci: Eše býti tam
mohli chrapúni nadubi (Slav L.
XI, 273),

nadujhuba, nadutec.

nadiábnout, maní nkoho pi
nem pistihnouti (Kunštát),

nadl'ahovac : Cigánovi pravili,

aby na teho koa nesedal, že ho
neunese. »Sak sa já budzem nad-

Tahovac,* odvtil (Dob.).

nadtátek (láta) : Je to vtší o ten

nadiatek (laš.).

Nadtazí, pole nad Lazem (\ i-

zovsko).

Nadíuží, pole nad Luhy (Vi-

zovsko).

Nádmstí, pole nad mstem (Vi-

zovsko).

nádmtek v. vazba, pl. nádmtky,
prodloužená stecha nad »náspama«,

aby na náspách nezmokl (dok 118).

Nadmostí, pole nad mostem (Vi-

zovsko)

nadmouchlý (ó-), nadutý: kráva,

koza (Jevíko).

nadnášet vz = nadhazovat v. t.

(han.).

nádobný, hezký, švarný: Nadešel

ju Janek, nadobny šuhajek. Co tu

díaš Anko, nadobna gafanko (Suš

101, laš.; též pol. a hluž.).
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nadobe, docela: Pokazíí to na-

dobe (vých. Mor.). To je nadobe
inak (laš.).

nádoby, -, pl. m
,
pirození (val).

nádovník, tuný muž, rozchod-

níek (han.).

nadpaditý, chytrý: ViF sú lidé

moc nadpadití (vých. Mor.).

nadptákat, plakati nad nkým,
oplakávati nkoho: Nadpíákali nad
ním (nad nebožtíkem) val.

nádptatka, pidaná horni deska

k deskovému vozu, má li pojmouti

vtší náklad, zejm. epy, ízk a p.

(han.).

nadptátif, nadstaviti, nadšiti, nad-

vázati : trám, rukáv, motouz (val.,

las).

nádrabelí, nábytek (han.).

nádrabí, nábytek, náiní: Nám
dali rodie nco z izby a teho ná-

drabí na muku a obilí (dok. 80).

nadrapova sa, naparovati se, na-

máhati se, na p. pi kašli (val.).

nadrastif do neho, nadrtiti smetí,

naprášiti (laš.).

naddaf nosu, pohazovati na zá-

dech, aby se lépe nesla fval). Tak
s tým chasníkem naddala pstujaci

ho = nadhazovala. A Hanu tam
ti chtapi aj naddali = smýkali bez-

ohledn (Slav. L, XII. '85). Býí

ožhraíý, tak ním naddaío (Vah ).

Kúpaíka byla v súkennej kacabajce
s rukávama na ramenoch nadda-
nýma = nabíraným", vydutými (Slav.

L. XI. 273).

nadrhtý pass. = nadrhnutý: Nese
nadrhíy pei (Mal. XXIV. 337).

nadrchaný, naepýený: pták, sle-

pice, nesvj, jak bývá lovk ped
nemocí: Je jakýsi nadrchaný (val.).

nadrndný, aufgedonnert, aufge-

j)utzt (záp. Mor).
nádrostek: Za stará výlohy pi

posezení kapitoliiickém platily se

z nádrostku ze sýpky =: z toho, co
»nadrostlo«, zbylo, nadmilo se

(Vyhl. II. 97).

nadstavit s gen.: Musíš nadstavit

hbeta (Suš. 706).

nadšený: maso = už zavání

íjicko).

naúgaf, nahlédati(val.,Kt.Dod.I.)

nadúený, nadurdný (val.).

nadut: A šak já sa smihiju, až si

gajdy naduju (Suš. 613). Chodi na

dutý jak sotor =: nazlobený (Zl.).

Starý samojedník nadouval se hnvem
ukrutným (Kda I. 100).

naduznít, natlouci do zad: Nadu
znili jí a ditti taky (dok. 98).

na dvakrát = valn, dobe: Néni

mi dnes zrovna na dvakrát (Btcha).

nad víc : To je nad víc = nadbývá
(Zl).

nádvorník, kdo chodí na všecko

do cizího, parasit: Má moc nádvor-

ník, pijde na nic (Srbce).

nadvhat, nadvrhovati, narážeti na

nco za ei (val.).

Nadvšl, pole nad vrškem (Vi

zovsko).

nadvýšek, peníze, jež nadbývají

(Zl.).

nadvýšit se: Nadvýší-li se ve sko

ápce voda, bude mokrý rok =
petee-li (Mor. lid 20).

nadžebí n. názebí, emínek
spojující zvršinu (v. t.) s chomoutem
(v. stroj na kon II. 8).

nadžgaf, nacpati: Nadžgáí pin
mch. Nadžga se neho, velmi se

najísti, pecpati se ním (Btcha).

nafrený: Ty si nafrená jak starý

Brno= do široka nastrojená (Perov).

agnú, agat 1. uhoditi: Tak ním
agío naznak. Pijel dómu cely oríá

ganý (na voze se všecek otásl).

nagurášif : Nagurášíi si kíobúk =
pošinul si klobouk na ucho, na guráš

(Vlk 34).

nahajka, býkovec (laš.; asi z rus.i.

nahál' -a = nahá 1. nahý lovk.
2. colchicum.

naháTek -Ika = naháT 2. (Btcha).

nahaTkado knihy, namárati (laš.)

nahamprasovaf sa, nalopotiti se:

Ja nediv sa mu, že toléj zí, ve sa

nahampfasuje (Vlk 16).

nahamžit eho, nalakotiti (Maš.).

nahaa n. nahanák u pluhu

v. pluh 7.

naháat, nahnat 1. nutiti: Co sem
udíaía, že sem svu cerku na ten

snub nahnaa (laš.). Poád' mne na
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háá, abych to kúpíí (val). 2. Na-
háaío mu = byl v úzkých (val,).

náháka 1. u pluhu v. pluh 7.

2. Mli naháku = pilno (záp. Mor.).

naháza: Lešti nenahážeš, tož ne-

navážeš = jak naseješ, tak budeš
žíti (Vek.).

nahtadi sa, vyfintiti se (val.).

náhTat, náhliti: Stj formane, ne-

náhlaj (Suš. 105).

náhtavek u pluhu = násadek v. t,

nahTe (na hFe): Jak pak to mé-
níja.? — ja, náhle, píbor. Užívá se

pi rychlém vzpomenutí jako germ.
• rychtyk* v eštin (Slav. L. XII.

228).

nahreda: A ono sa toho nahfedá

po krapce, — když se i po málu
utrácí, asem vzroste z toho velká

sama (Slav. L. XII. 84).

nahrédnút 1. Lóní zima nahlédla

ai do sklep (val). 2. navštíviti (in-

visere): Pote moju starú nahlédnut

(Podl.).

náhlina, náhlý lovk: Daj se s nim
pokuj, to je nahlina (laš.).

náhlit 1. naléhati: Náhlil sem na

é, hábe mn to jenom hoál (Je-

víko). 2. Moc náhlí na sebe =
precipituje v ei. Knz na sebe

náhlil r= mluvil píliš rychle. Náhlí

na sebe s eú (Zl.).

náhlivec, -vca, náhlý, prchlivý

lovk.
nahtobi sa, naprati se: Nahíobíl

sa šišek (val.).

Náhlov, les (Kel).

náhlý 1. kopec = píkrý, 2. lovk
:= popudlivý, 3. žádostivý : Už byí

náhlý spánku (Hranice).

nahácat L nakydati: Ten toho

nahácáí = namluvil. 2. n. sa, na-

prati se: Nahácáí sa zemák (val.).

nahápat, -pu, 1. neho = na-

kydati, 2. nkomu = nabiti (val.).

nahápat sa eho, nacpati se

jídlem: Nahápál sa, co doho vlézío

(Slav. L. XIII. 209).

nahntený L napraný, plný: Mí
bruch nahntený, 2 mrzutý (vých.

Mor.).

nahnvat se: Potom se už naho
nahnvali (Kda II. 199).

nahnitka, nahnilá hruška, švestka

(Kt. Dod. I.)

nahodit: A jestliže by jej pán
Bh hodnou rybou nahodil, s tou

pána svého ddiného nadliti má
= náhodou obdail, chytiti dopál
(arch. I. IX.).

nahoet: Popel, který na Boží na-

rození nahoí v peci, dobe skovaj

(Mor. lid 156).

nahotovaf, nachystati : Teba
chFeba, syrá nahotova (Suš. 594).

Nahotu) mi šabliku (Suš. 107).

náhradí, dvr hradní: Jednoho dne
stál v okn a díval se na náhradí

(Kda I. 38).

nahra sa : Hos sa nahrata
pyfná sí, nascházelo hlun (Vlk 60).

naheba, nahrabati: hliny na hro-

madu (laš Kt. Dod. I.).

náhrt, nárt u boty (záp. Mor.).

náhrtek, náitek, uzel trávy (záp.

Mor.).

náhubek v. stroj na kon III. 15.

nahúškaf, navésti (val.).

nahý jak lipa, euf. býl jak se na
svt narodíí, jak ho Pámb stvoil.

nachuchnú, nadchnouti: On je

od nho nachuchnutý = inspirovaný

(val.).

náchytý, nachýlený: Sklenka na-

chyFe stojí, pevrátí se (laš. Kt.

Dod. I.).

nachynúf co komu, hoditi (laš.

Kt. Dod. I.).

nachytat: Nachytala sem si dé-

švky (do nádob) Zl.

najavif 1. nastražiti: na tchoa.
2. nahnati strachu: Ale mu najaviio!

Chéí sa pochlapit', aby obrajtom

najavíí (Vlk 98).

najdek, -dka, nalezenec (laš.).

najdný, najitý (val., laš. i rusky).

najdobný = nádobný v. t. : Naj-

dobna Kaenko (Suš. 328).

najdovaf, nalézati (laš.): Svj ma-
mnky nnajdovat (Suš. 779).

najedeníko: >To bylo najede-

níko!« pochvaluje si, kdo se po
chuti najedl (Žár).

najedený (jed), nahnvaný; Má
hubu cosik najedenu, edem sa vadi.
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Pišía ceíá najedená; vdí sem, že

cosik bude (Vah.).

najednúc, najednou, nenadále.

nájemka, najímání na práci: Ná-
jemky mna hubíja (Dob.). Chodí po
nájemkách 1= dá se najímati (Slav.

L. XI. 483).

nájeza, -ze, najedení: Néni toho

na nájezu (val.). Enom do teho, dy
to néni pro nájezu (val.). Tam a
krmili samýma porévkama; což je

to za nájezu? = jak se toho najísti?

(Slav. L. X. 138.)

naježený, najedly: Je naježený,

že by mu mohl na pupku kosu okut

(Zl.).

nájizbjé, -bjá 1. prosted jizby:

Postavili stl na nájizbjú. 2. hra,
pda nad stropem (hor.).

nájTepší: Komu je nájfepší jak

našéj nevst = lépe než (Suš. 669).

nájTútj: Néni mna nájFútj jako

mamnko vás = více líto (Suš. 475).

najma, nájem, pacht: Daí grunt

do nájmy. PoFe byFo v najm (laš.).

najprem, nejprv (laš).

hajsarka, druh hrušek.

nájzady, nejvíce v zadu : Ostáí

nájzady. Ten ide nájzady (val.).

nakandrasif sa, tžce se napraco-

vati. nadíti: Nakandrasiia sem sa

dost' na svt (Slav. L. XI. 322).

nakaúený, nazlobený, vzteklý

jako kaúr (kanec) val.

nakázat sa, ukázati se: Nanakazuj
sa n vckrá na oi (val.).

nakladaka, která pi vázání obilí

nakládá hrsti na povíslo (dok. 157).

naktádaf 1. ím na co: Nch sa

sudí, kedz má ím nakíádac na sudy
(Dob.). 2. pemlouvati: Nnakíadaj
na dveku (Vyhl. VI. XVIII. 328).

nakTávaka, malá kyjanka (palice),

kterou se šindely z klátu štípají (val.).

nákTud, sklize žová (val).

nakludif 1. pod svtem na naklu-

dií, nakydal han (Vah.). 2. nastho-
vati : Vil je tam nakfudzený rechtor

(val.).

nakotný, napitý (Df).

nakousnout: Nakósne e a ne-

dokósne (Maš.).

nákova, kovadlina (srb. nakovo).

nakápat, -pu, 1. nalámati: Na-
kápa si haluzí po (= šel) dom
(val.). 2. komu = nabiti (val).

nakapený, prasklý a proto ka-
pící: Gazdny ukaly na babvky
hánkama, néjsúli nakapené (Slav.

L. XIII. 417).

nakesat, nabiti: Já ti nakešu!
naktit: Kmoti nemohli si zpomt,

jak ditti naktili = jaké jméno mu
na ktu dali (dok. 13).

nakuf, navésti, navnaditi: íovka
takového si nakujú, a ten je potom
horší než oni (val,).

nakvákat 1. Tá toho za de na-

kváe! =z naštbetá (jako kavka).

2, Nakvákáí bych na! = ohál bych
ho, vidl bych ho (vých. Mor.).

nakýený, podnapilý (Br.).

narabi, nalíknouti (val.).

natakomit, lakomstvím nashromá-
žditi: Ten naíakomíí penz!

náre (no ale): Nále poce (slov.).

náTedek =^ náledí (laš.).

naTakac sa, polekati se: NaFakaí
sa psa (Dob.)

náTepek 1. náspa, záspí (hor.).

2.= náfepa, pízední sedadlo u kamen,
pícka.

nah't se: Ta nižena se hn na-

leje vodo (Mal. XXIV. 263).

naTétat sa : Létali, létali dvá sokoli

malí; až sa nalétali, zas dom dole-

tli (Suš. 155).

nálevka, oteklina pod kolenem
koským (arch. III. 189j.

naTézat na koho, obtžovati : Co
na nho nalézáš.'' Poád' na nás na-

lézá, abychme mu požali penz.
nalíený, pichystaný: Byla sem

nalíená na pú (Zl.).

nalivaja, nimra (han).

natožit 1. = naklást: ohe, » ud-
lati* ohe, zatopiti (též polsky, srb-

sky). 2. sekyru, motyku, nový kus
železa k jejímu ostí piletovati, když
je sedrané : Máme už tupý rýl, musím
ho da natoži (Slav. L. X. 33).

natúpif = naíúpa, nabiti: Natú-

pili mu, co do nho nalezlo (val).

natuska, nabiti: Rusi by mu na-

íuskali (Lor.).
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náTušnica, nališník, plech na Ušni

dole pibitý, aby bláto nepadalo na

osu.

namamonný, opilý (Hranice).

na mále : Už je toho masopustu
na mále (Suš. 690). Už je vás, Mo-
kerší, už je vás na mále (Suš. 574).

namanit se: Namaníl se k ternu =
maní naskytl. Jak se mo to namaní,

tak to poví =: maní na mysl pijde

(Maš.).

namožený, od práce strhaný, kdo
má v sob ublíženo ; v. nanioct se.

amet, moukati: Koky amely
(Kda II. 246). Též na Per. (Btcha).

námerivý, prospšný: Jednako by
mu to nebolo námelivé, ke by tú

chaíupu pedal (Dob.).

námeFný: n. obilí, z nhož se ná-

mele mnoho mouky.
námstník, panský dráb (laš.).

námt se 1- Tam sme se namli
hladu, bídy, zimy, dobe zle atd.

Ach Bože, co sem sa namía strachu

!

(Slov. obr. II. 26.) Zfe sem sa na-

mia dos na svt (Slav. L. XI.

322). 2. = namn se, domnívati se;

namií (namí), namivoi se (namívai)

Frýdecko.
nametat 1. Zaáí ním nametat :==

zatáeti, chtje ho povaliti (Zi.). 2. Na-

metá mu = dostává strach. Temu na-

metalo =: nahánlo, napkalo, šuplo.

Nametlo mu do hábch (Vah.).

namínat se, namáhati se (Kunštát).

namívka, domnní, podezení (laš.).

na mnoze =: mnoho: Mv Bezovcí
chlapci, není nás na mnoze (Suš. 475).

namoct se : namohl se =: 1. napjal

síly (Novomstsko), 2. vysílil se.

námoTa, -Fe, lovk neuhovlivý, po-

pudiivý, vzdorovitý, launisch (Rožnov).

námoTný, dotrný, všetený: Ne-
bu tak námolná (Val, Klob.).

namosit: »Tatiku, mosíte mi kupit

nový klobúkl* »A kdož mne na-

mosí.?< (Jen v takových vtách od-

porovacích.) Zl.

námožníek, anagallis (bot).

namrít sa: Dos sa synek hladu

name (Suš. 502). Už sme sa tu na-

meli zimy!

námrza, mrzutá vc (laš.).

namzaf, dopalovati, obtžovati:
Už a s tým nenamzajte (Slav. L
XI. 178). Chodi Tudi namrza (laš.).

namrznút: Namrzío a to = omr-
zelo m to (val.).

namrzutný, mrzutý, nazlobený:
Tatik býl namrzutný (Vlk 3)

namudušaf se, íkati »na mu
dušu* : AFebo sem se darebn namu-
dušal (laš.)

namýkat, smýkati : A dyžm oblíká,

všude mnó namýká (Suš. 161).

namysli si, umíniti si: Jak si nco
namesli. on né da si ic (Mal.

XXIV. 272).

nána, chva (v dtské ei) ND. 23.

nanášaf sa, podobnu býti: Vy
byste sa nanášali na našeho veleb-

ného pána (Podl.).

nanatásaf se, do sytá natanco
váti : Už se nanatásaía ! (laš )

nandoutek (-ó), posthumus (han.).

nanejskorší, nejdéle: Staíek sa

nanejskorší modFá (Hodslavice).

nanes = nános, co voda nanese
(Vah.).

náoník v. stroj na kon III. 16.

naopravdu^ opravdu,do opravdy.

naorávat v. orat.

naosívat, navybírati: Málo by jich

naosíval tch poádných (dok. 166),

na ozaj, na ozajst, opravdu (v.

ozaj).

napaif, napnouti: Tak sem sa téj

svainky nasvaita, až na mn kor-

dúíeka napaiía (val., Kt. Dod. I.).

napádaf sa na nkoho, podobati
se nkomu (Dob.).

nápaditý, kdo má dobré nápady,
vtipný (Vek.).

napajadta, -del, n. pl , místo (brod)
na tekuté vod, kde se dobytek na-

pájí : Kde sú napajadía, kde's ty

húsky napájala.? (Bart. III. 210.)

napajedný, dopálený (val ).

napaif : Napailo jím to, nahnalo
strachu (Vek.).

naparovat se 1. namáhati se; Na
se s tým naparuješ .?* 2. z plna hrdla

kieti. 3. nadýmati se, vychloubati

se: Enom sa tak nenaparuj

!

napásat: krávy, pásti je na úvratích

a vbec na místech travnatých, aby
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sc brzy napásly. Nadešía tam Janíka,
on tam napásat koníka (Suš. 137).

nápas, -i, nástraha (val.).

napa: Afe mu napaío =: dostal

strach (val.).

napatnástný, siln opilý (val.).

napatit se eho: Napatí se líka

erveného (Suš. 206 .

napažit 1. ezník napažuje do-

byte, když zabitému dobyteti kži
naparuje, nožem do ní vjíždí (Zl.).

2. nastrojit, narafiit: Sám to napažil

(Zábežsko).
napekat 1. koho, snažn žádati,

naléhati na koho: Napekali ich, aby

jím to ekli (Podl.). 2. napká mu =
tlí mu, jest mu úzko (val.).

napiTec = opilec (laš.).

napínat 1. oi z=z napínav do n-
eho hledti, oi namáhati. 2. napí-

nalo mne =: dostal jsem nápinky,

chtlo mi se zvraceti.

nápinky pl. f. 1. nutkání k dávení,

2. bolesti porodní.

naptákat, poplakávati pi ei : » Dy
já sem to chét éc, « naplakat Francek

(Slav. L. XI. 275). Chodí tam na-

pláka (stžovat si plaíc).

Naptavy, pl. f, tra (Syrovín).

napTeka, nakojiti, napojiti: Jeh-

ata, jak byty napFekané, poféhaty

si (Slav. L. XII. 273).

napTuska 1. naházeti na nco
bláta, 2. zaíti pluskati: On to na-

pTuskat a nedopluskal (Btcha).

na poca zapražen jestk sedlový.

nápocn, schváln= nápoky (v.t.).

napodpadit, náhodou najíti (slov.).

napodváat: Ten sa nás napod-
váát

!

napokosý, šikmý (laš.).

nápoky 1. schváln: Prišiet nápoky
pre nás. Idu sem nápoky. 2. na
vzdory: Robí to nápoky (hor.).

napomínaf, upomlnati: Máme na

požaji jakýsi groš, ale napomína —
jakéž je to! (Slav. L. XI. 132.)

napomnf, napomenouti: Napo-
mnl nás, a se dáme oholi (Vyhl.

I. 70).

naponejprv se to nepodaí.
napopácat, náhodou najíti, do-

stati: Kdes to napopácat (Zl.) Na-

popácali kdesi starú íicu (dok.

84).

napopádt = napopácat (han.).

na porúzi, po ruce, na rán, po-

hotov: Byto to na porúzi (Zl.). Mach
být dycky na porúzi (Vlk 21).

napozdyl': Ktato napoztiyr(i=:po

délce) a ne na pike (Mal. XXIV.
137).

napáhnut, nasáknouti vlahou: Pere

pkn naprahto (Zl.).

náprava, pv. devo u vozu, na

které kola navleena jsou, osa vozu.

Nyní je náprava železná, spojená

s devným násadem a podúšicou
železnými pasy (tradlinami) v. vz
II. Sd).

^

naprava, lidový chirurg, jenž »na-

pravá* (napravuje) zlámaniny.

naprat: Na, lenocho, naper boch
(Suš. 555).

napraovat, falšovati: To víno néni

napraované, je samo v sob (vých.

Mor.).

nape, s instr. míry rozdílové:

Mosijó plati rokem (msícem, pl-
rokem) nape. Už sem si formanku
oddlat a su fel dvóma dama na-

pe (Mal. XXIV. 68).

náprem (hor.) = najprem (laš.),

nejprv.

napepá, napí (Kunštát).

napíif sa : Co sa tomu napí-

íme.? = co naše protivení se plátno }

na píky 1. napí: Na píky pes
roFu vedli kanát. Má dycky hubu
na píky, dyž ja nco zanu := pro-

tiví se (Val). Položet nco na pike
(han.). 2. na vzdory: Dtá mu to na

píky.
napí: Hnát se na nho, a on

napel mu (n. proti nmu) ruku =
ruku pozdviženu a loktem vypoulenu

proti nmu držel (laš.).

naprotivá n. naprotivaj (slov.), na-

protivo (val., laš.), naproti, vstíc:

Být sem enom naprotivá (Suš. 310).

Já ti rožu svíeku naprotivaj okna

(Suš. 186). Dajte ma naprotivo

(Suš. 100). Tonka šla mu naprotivo

(Kda II. 23).

naprotivit sa : Co sa mu naproti-

víme = marn bychom se protivili
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napršat s gen.: A tá voda néni

istá, napršaío do ní lista (Suš. 3).

napšnný, mrzutý: Chodí jakýsi

napnný (Jicko).

naptat 1. Rodie obojí strany na-

ptali 10 dní ped svatbou dva družby

(Vyhl. VI. XVIII. 42). 2. najmouti

si dlníky: Poindá se museli do zem-

ák napta (Slav. L. XI. 324).

napucat: Luca potáek napucá =
napede (dok. 239).

napúa sa, nadýmati se, pyšniti

se (val ).

napult, nadouti: Kráva se na-

puiía =: » zažrala*, odula. Napuit
hubu; vera býí ceíý de napu-

ený = nahnvaný, mrail se a ne-

mluvil.

napuat, nabobtnati: Okna na-

puaíy, sú napuaíé. Je dnes

ceiý de napuníý =: nadurdný
(vých. Mor.).

napustit: A ona sa domysFeta,

pérko {= kytici) zlatem napustila

= rozpuštným zlatem obarvila

(Bart. II. 110).

napytlovat (-e-) komu, nabiti (Ko-

nice).

narába 1. vyvádti: Co narabaš.?

2. n. s kým ^ nakládati: Naraba
s nim jako s devem (laš.).

náradník, radlice u radla, v. radlo 6.

naraji koho na, naraditi, na-

vésti (laš ).

naramnúcený strach, penáramný
(val.).

náraz, bolaka od udeení: Mám
náraz na noze (Dob.).

nábetek, píný emen na hbet
u koní (Vah.).

aret 1. moukati: Koka arí.
2. naíkati (laš.).

ardžet, dcko, když naplákajíc

o nco žadoní, ardží.

náek, -u: Daía se do hrozného
náeku (Zl.).

naíkaná voda, nad kterou bylo

»íkáno« k úelm léebným (Mor.

lid 201).

naíkat 1. Na koho budu naíkat
Teda na tebe.? = vinu skládati.

2. s akk. : Budeš jím krájávat po
maíém krajíku, budu si naíkat tú

jejich mamiku (dívka, jež má jíti

za vdovce) Suš. 781.

naéknout (í) : Zem je naéklá
= napojena vodou. Naékl = zmokl
do niti (Jevíko; srovn. eka).

nárit (hor.) = náitek,

náitek, travná plachta, z pedu
za cípy uvázaná, na zádech visící.

ark, náek, kik (laš.) srovn.

aret.
narobený : Som narobený už

=: nadlal jsem se tolik, že již ne-

mohu (Dob.).

národ 1. narození: Martin nebýt

pi svém národ rodiom na hrubú
rados (Vlk 3). Nebyla slepá od ná-

rodu (slov.). Un už byí tak síaby

od národu (laš). 2. poátek: Od
národu svta je to tak (hor.).

3. lid: Stará ženská chtía by mía-

demu národu vzacna. Sprostý národ.

Tam bylo národa ! (laš
)

na ruca (slov., val.), naroc (han.)

zapražen jest k náruní.

naúchat, nabiti: Že vám naú-
chám ! (dok. 94.)

náruka, náruní strana: Ku chodi

pod narukum (laš.).

narumpat nkomu, nabiti (Jevíko).

narýknú, nasáknouti vodou: zem,

kobzol (laš.).

násad 1. u vozu v. náprava,

2. u saní v. san 3.

násadek, píní devo, pipásané
železnými pásky (tradlinkami) k ná-

prav pluhu (v. pluh 5).

násadka, tlusté, krátké biišt
bie pastýského (tatara), nkdy
pkn vyezávané a vykládané.

nasáknout: Nasákl vod é tó ne-

dobroto = piuil se tomu (Maš.).

nasbírat se eho, sbírati co do
únavy: Co sme sa nažaíy, kías na-

sbíraly! (Suš. 555.)

nasedt : Máío tu nasedíme
j= darmo tu sedíme.

na schvál': 1. Néni mi n. se mnú
na schváf! = není mi dobe. To
sukno néni na schváf = nepíliš

pkné. 2. = schváln: UdíáJ mi to

na skváF. Na skváF tam pudu. (Btcha).

naský (našský): lovk, dobytek,

prase a p. = domácí (proti pes-
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polnímu, cizokrajnému): Naským ja-

zykem som hovoil = domácím ná-

eím (Dob.). Naské sukno = do-

mácí výroby (Slav. L. X. 299).

»Jak je to po nasku n. po nasky?«

táže, kdo slyší nebo te cizí slovo,

jemuž nerozumí (Zl.). — Ve Slezsku:

po našemu.
nasTákaf na nkoho, dolízati, e-

kati pomoci, daru a p. (srovn. sfait):

Všeci nasfákajú na lovka (Slav.

L. XI. 323). Prodíali šest stovek

a potom nasfákali na staré Kúpaty
(Slav. L. XII. 43).

násTedovat koho, nalézati na koho,

obtžovati : Musíš sa starat', abys

nemusel svta násfedova. Poád'
eše rodie následuje (dosplý syn

žádá od nich pomoci) val. Šak já

a neád s tým násFeduju (Slav. L.
XIII. 111). Kolikrát p. vrchního ná-

sledovali, kdežto ni vyídit nemohli
(Vyhl. II. 101).

nasmetit, smetí nadlati : Leda
v izb nasmetila.

nasmolit se: A ty žily dobré

byly, já sem se jich nasmolil = na-

pral (ND. 115).

nasnopaný = naslopaný, opilý

(han.).

nasoši sa na, nahnvati se:

Ten sa na to nasošíí! (val.)

náspa, -y (han. náspí n., i pí. ná-

spa), podokapí, zahrobe, na stran,

kde je vchod, obyejn zvýšená bu
zdivem neb utluenou (upchovanou)
hlinou, zapenou krovcem (Slav. L.
X. 299). Zavolal syneek na náspa

vystópna (Suš. 315).

naspat se : V zámku se najedli,

napili a naspali (Kda I. 113). Muž
nechtl vstáti, že až se naspí (Kda
I. 183). Esce sem sa nenaspáí; eše
néjsu naspaný.

nastáet: Eše bech teho hodn
nastáel= navypravoval (Vyhl. I. 39).

nastaf 1. na =: zaujati se eho:
Tatíek na to nastali. 2. o: Na-
stává! o u = »pochéváí ju«, ml
ji rád (val.). 3. Za rok nastane í
do školy (laš.).

nastat: Co tu nastójíte? = co tu

z vašeho stání bude? Jdte dom.

nastat se, dlouho státi, do sytá,

do omrzení: Co sem se nastal

u vašich dveí ! (Suš. 243.)

nastávat, zaínat býti : Hospodái
nastávajú, ve svátek hnj vozívajú

(Suš. 45).

náséj, nejjistji, nejspíše : Ej, ve
on náséj také chodí s nima (Vlk 35).

nastrabolt, položiti nco do
cesty, aby chodec o to klopýtl ; též

neladn nastrkati: Kosík si na-

straboil za klobúk (dok. 90),

nástraha, pokušitel (val.).

nastramTaf, postaviti v nepoádku,
rozházeti: Mám to nastramlané le-

cijak (Dob.)

nastražit 1. n. do cesty = na-

staviti pekážku, aby o ni zavadil,

2. postaviti nco na kraj tak, že to

každou chvíli hrozí spadnouti: Kdo
tu ten hrnec nastražil? 3. nalíceti

tenata: Nastražili sme na tchoa
(val., slov.)

nastrit se, nastrojiti se : Ta je

dnes nastrená! (Maš.)

nastebaf sa: Nastebu sa po-

lévky a mám dost' (val.).

nastrmait, narafiit: Všecko to

nastrmaela (Vyhl. I. 138).

nastrmaná dtelina, tak uložená

suchá jetelma, že jest naechrána
(Btcha).

nastrnoží (laš.) = nastražit (v. t.).

nástroj : Kdo ví pod jakým ná-

strojem to je = jak je to nastro-

jeno (záp. Mor.).

nasužovat se: Šak už se's dost'

mé matiky nasužoval (Suš, 153).

nasýchat: Nasýchá mu = má
strach (dok. 288).

násyp : na Matku Boží první násyp

trnek (na lesy v sušírn) Mor. lid 83.

násyp = náspa (v. t.): Už su na

násype (Suš. 234).

násypek, obilí, kolik se ho na-

jednou nasype na koš mlýnský: Co
tam (ve mlýn) budeš dlat? Ná-
sypky penášet (Suš. 743),

nasýsat n. natýsat (v. týsat), na-

hlížeti úkradkem (vých. Mor.): My-
náka stála ve dveoch, a pes ra-

meno jí nasýsla céra na neznámého
mšáka (Slav, L. XI. 48),
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našíptý pass. : Tá íopatka je

uochu našípíá (Mal. XXIV. 337).

náš: Naši .sú na poli = rodie
n. hospodá s hospodyní. Byl sem
u našich (syn n. dcera mimo otcov-

ský dm bydlící). Naši sú nemocní
(otec n. matka). Naši nepoznajú

(Suš. 123). Žertovn: Poslali mne
naši k vašim, aby pišli vaši k našim
(Vyhl. VI. XIX. 513). Nesmi on
šlapávat k našemu (t, stavení) chod-

níek. Ped naše je zahrádeka
(Suš. 180; ped to naše 315, ped
naší 314, ped našima 315).

nášik na chomoute = držák (v. t.).

náškvara, pipálenina (Novomst-
sko).

naŠTapat: Býl nacpaný (najedly)

jak mch, jak dyby ho našFapáí

(vých. Mor.).

našFapat se: Co sem se nachodil

a našFapáí blata (Suš. 213).

nášlapek: Jeli sníh nebo bláto,

pinášejí do jizby na botách náš apky :

Sú u nich vážení, jak ten nášlapek

pod tým kramflíkem (dok. 81).

našmarovanekemu, nabiti (Btcha).

našuškat, -ávat, do ucha napoví-

dati: Míúví, co mu druzí našuškali.

nátah 1. v. pši. 2. zálusk: M na

nco nátah (han.!.

nátaha, natážka, tžká práce (Brn.).

natahae, pl. m., kožená úška pi-
šitá na vrchu na holínce proti sob,
za nž se navleenými v n prsty

natahuje bota na nohu (Zl.).

natahaky v. ubraky.
natahat sa, namáhati se, lopotiti

se: Natahám sa s tú kíadú už ho-

dinu, a možu ú pohnut.? Natahá
sa, jak by býí náruního volka víasní

bratr (Zl.).

natáhlý pass. : Piuhák nabitý s na-

táhlým kohoutkem (Kda II. 73).

natáhnut, naichnouti, nakaziti se:

Mlíko všeckým natáhne (dok. 118).

Muka je natáhlá stuchlinú. Je tým
(nemocí) také natahiý (Zl.) To chása
je natáhlé jakúsi nevoTum (chorobou)

Jicko.

natahovat sa : Natahuje sa, jak

kocúr na okíné.

naápat sa eho, nabouchati, na-

jísti (val.).

natasi sa, naskytrouti se: Pohá-
dali sme sa s tým clilapiskem, na
to sa natasíl mj kamarád, a byla

bitka hotová (val ).

naatý, podnapilý: Antoš býl na-

atý (Slav. L. XI, 379). Ciilap na-

atý mluví, co mu shna na jazyk
pinese (ib. XIII. 372).

natážka, tžká práce.

nátažný: n. práca, pi níž je mnoho
natážkv, anstrengend (val.).

nátsta (han. nátstek), kvásek.

natípat, natpat, nacpávati (laš.).

nátka 1. nemoc složitá, jako úroky,

ved, koltún
;

je sedmdesátera sed-

mera: chodívá (chodí po tle, sleze

celé tlo a nemže se nikde »složit«),

lámavá, trhavá, pichlavá, bílá (roze-

drané nohy, živé maso), žlutá, erná,
krevní, žilní a j. : Nátka sa mu slo-

žila do nohy. 2. zelina mentha ar-

vensis. » Nátka je všech zelin matka,

«

má do sebe léivou moc všech ostat-

ních zelin (Vyhl. VI. XIX. 252).

natkat, nacpati, voUstopfen; Husa
má už pFné vofe natkané. Natká! si

tabáku do fajky (val.).

natknút na nco, nabodnouti (vých.

Mor.).

nátkovica, -ce =: nátka 2. (v. t.).

nátta, -a, m., mozol (val.).

natoit: Do sklepa bžela, vína

natoila (Suš. 155).

náto, -a 1. místo na dvoe, kde
se díví štípe: Na tom našem nátoni

zatoil sa mj syneek na vraném
koni (Bart. I. 35). Vem hliny z ná-

toa. 2. ležatý špalek na štípání

díví: Ped síú ležál náto (Vlk 6).

Tvrdé jak náto (Maš.).

nátisko r= náto 1. (západní Mor.,

kde se slova náto jen ve smysle 2.

užívá).

nátoník (íek), stízlík (hor.).

aonka, a (laš.).

na tož, na schvál, na zlost: Na tož

mu to dlá (val., hor., laš.).

natož, ano (val.).

natrený: To je dívenka natrená
= nastrojená ve škrobených sukních

(dok. 16).
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natrit = nastriti: Natrii mu
ruku (vých. Mor.).

natepa komu, nabiti : Natrepce
mu! (Dob.)

natrhlý, pass. : Pás je natrhíý.

natif nco, meri, vti, zname-
nati (val.).

natrúsif sa : Do hospody sa na-

trúsili kivakái ^ vešli po chvílích,

jeden po druhém (Slav. L. XI. 91).

natuený (natluený), sražený : Tak
nízký, natuený (hor.).

nátura, povaha: Má dobru náturu.

Je zíé nátury. On už má takovú
náturu. Ten Tráíek, to je tvrdá

nátura (Slav. L. XI. 485). Vil
musí íovk aj náturu pevrátit'. To
prv praúvali: on je svéj nátury, svéj

mysli, vil to neide (Slav. L. XII.

45). Na Brnnsku jsou nátury (tem-

peramenty) ti: koler = cholerik,

janek = sanguinik, nerozkévanec ==
flegmatik ; melanchoHk tam není
(Maš.).

náturiivý, popudlivý, svéhlavý
(Brod).

náturný = náturiivý: Vojáce bele

náturni, jak Mad^i (fig. 74).

natýkaf, nastrkati, navléci: Vezmi
koen kenu, nakrájej z nho 72 kou-
sk, natýkej je na nit (Kaa II. 335).

natýt, natunti : Co táta i máma
dckm nabije, to brzo na nich na-

tyje (arch. II. 176).

nauený, navyklý: Jaké je naše
rozíúení, ja dy sme my spolem
nauení (Suš. 121).

nauenosf, návyk: To néni ná-

tura, to je nauenos z domu tak
klnó (Mal. XXIII. 164).

nauhýbaf sa : Už sem sa mu dos
nauhýbá.

nauka, uení: Daí synka do nauky
=: na uení. Je v mst v nauce
(laš.). Když snoubenci mají po smlu-
vách, chodívají obyejn na kate-

chismus (Opavsko) i na nauky
(Tšínsko) Vyhl. VI. XVIII. 42.

náušnica: Kdy šátek do týla za-

vázaný nad ušima s obou stran do
pedu polokruhem trí, zavázán jest

na náušnice, na skybky nebo švajky

(slov.).

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

nauzvýš, do výše: Škivanci vy-

letovali nauzvýš (Slav. L. X. 31).

naváaf rozvoru, íditi pi cou-
vání vozem (Vah.).

navadit se : Co se už navádíme,
už je to málo platné (Kda lí. 218).

návata 1. nátisk, nouze: Jak pijde
navaía, enom ta se zas obrati na
tatíka (laš.). 2. množství: Byía tam
veliká návaía lidu (val).

navalit se 1. Ale se jich tam na-

valilo ! =: mnoho sešlo. 2. najísti se,

napiti se: Navalil se krupice. Je na-

valený = opilý.

návara, mrzout; též píjmení.
avara,. nešika, nimra (Jevíko).
návarivý: maso, které nave,

jehož je vaeného více než bylo

syrového (Dob.).

náves (na ves): Bž náves! Je
návsi (na vsi). Nominativu ves se ne-

užívá (i=z ddina), ani složeniny ná-

vsí (han.).

návesník, rybník na vsi (Novo-
mstsko).

navetif se, dlouho se zotavovati:

Ten se navetíl! (Btcha.)

navidlí hnoja, kolik se ho najednou
nabere na vidly (Dob.).

návidiií, kolik se najednou na-

bere na vidliky (Dob.).

návidto v. seno.

navírat: Navírá mu = má strach

(Kunštát).

návis, vyvýšenina na polní cest
vodou prohloubené (han.).

navil se, unavovati se, namáhati
se: Navíme se s tím (Novomstsko).

navtáky, pl m., emínky, jimiž se

krpce na nohy upevují (val., hor.).

návreky, pl. m. kousky nití, které

se do jehly navlékají (laš.).

návod : Všecko to z lidí pišlo,

z lidského návodu (Suš. 298).

návoj u stavu tkalcovského (v. tam
I. k).

navoat se : Navoáš se kvítka

voavého (Suš. 206).

navoši ni = navoskovati (Slav.

L. X. 135).

navracat sa : Kráva sa navracá,

když po nabhání nezstala stelná a

bhá se znovu (v. pebíhat) vých. Mor.

15
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navrapit, vrap (fald) nadlati:

Dvice mají na sob navrapené
šorce (Slov. obr. I. 274). Ženské
boty s mkkými holínkami jsou na-

vrapené.

navrátí, stíška nad vraty (slov.),

navrátit 1. nahnouti: Navrátí

sklenku, a už je v nm goralka

(Vych.). 2. = navrátiti se : Navra,
ženko, ku domu (Suš. 503).

navrazgtý: Dcko je jakési na-

vrazgíé = nevrle, nemocné (v hrubší

mluv) Vah.
navrzgtý = nabrzgíý (v. t.).

navyknut eho : Och vy erné oi,
nic vy neptakajte, eho ste navykJy,

toho odvykajte (Bart. III. 303).

navyrjézaf, navyezovati : Navy-
rjézala epice (hor.).

nazaujímat sa: Co sa ten dobrák
nazaujímái sirot! (val.)

nazhías, na hlas, hlasem (Zl).

názimek, prase na zimu chované
(val.).

naznat: >Kdo je ten Šikula «
>A to tady jednemu súsedovi tak

naznaH* =: tak pevzdli (dok. 64).

A ti eši že temu naznali Zlatej

kopec (dok. 231).

nazobat: Letl holub do pole, by
nazobal své vole (Suš. 269).

názorku, názorky í, na výzvdy:
Séí za ním názorky =: šel za ním
nepozorován a díval se, kam jde, co
dlá atd. Sel po názorky = po
zdaleku (val., hor.).

nazpomínat sa, mnoho vzpomí-
nati: Šak smsa na a nazpomínali!

nazvoni nkomu, nabiti: Nazvo-
nita sem viléj ogarovi, ež mí co

drža (Vah.).

nazývaf koho, nadávati : On mna
nazývá! (hor.)

nažachorený, nadrchaný, na p.
rukávy košile ženské.

nažbrunkaf sa, napiti se do sytá

(Vek.).

nažit vodu, napojiti se, nasáknouti:

houba, šaty, pda (Zl.).

nažíva, poádati se: Dobe mezi
sebú nažívajú. Jak nažíváte.?* (val.)

nažmouchlý = nadmouchlý (v. t).

nažokat sa, nazunkat sa, nalokati

se (slov.).

ne záporka 1. ve složeninách se

substantivy a adjektivy záporka ne
asto nerusí prostépojmn, nýbrž obraci

jej v opak: nehospodá není ten, kdo
není hospodáem, nýbrž kdo je ho-

spodáem špatným. Nedobrý je tolik

co zlý, neživý mrtvý atd. (píklady
viz na svých místech).

2. Nkdy mívá záporka ne ve slo-

žení význam sesilova. ngyzda: Ty
ngyzdo = gyzde (gyzd = neplecha,

vši, laš.) ; nemra = mra; ne-

ohromný = ohromný. Srovn. nm.
Unkosten = Kosten a p. (píklady
v. na svých místech).

3. Zápor ve vété, kterou se vy-

jaduje podiv, má význam sesileného

kladu: Ledi mili, posíóchéte, co se

mn vám nestalo! (= co divného
se mn stalo). HFeme, co to k nám
neidó za hosti ! (== jací vzácní hosté

jdou). Afe co neíkáte, de to ani

možná néni (Mal. XXIV. 346). Ale
co se nestalo ! (dok. 77.) Oteve
presúz a keho tam neuvidí jak kozla!

(dok. 249.) Och, což nepovíš, cérko

miíá! (Vlk 35.) Co mi král nepraví!

Mám mu vyhleda šaty na princeznu

ve tech oechách (Kda II. 136).

Afe hfe sa ty, ten Bazat pacholek

co dnes nevyvádí ! (Vlk 34.) Strýku,
co vás nebudu prosit! (dok. 209.)

4. Velmi asto opakuje se nomi-

nativ se záporkou ve význame pí-
sloveném. Jest to vlastn zkrácená

vta, na p. : Jijó maso pust nepust

(= a je pst, a není). Bií chíapca

hlava nehlava. Sií blato neblato. Jak
se te kon spíašeíe, tož Tetele roli

neroli, mandele nemandele, chrást

nechrást (Mal. XXIII. 164). Žn
nžn, seti neseti, epy neepy —
jakmile uhodí » kvartál* je po práci

a po hospodáství (íig. 65).

5. Záporka ne klade se nékdy

k výrazu, kterého se hlavn týká.

Tém vždy tak bývá pi infinitive

závislém na slovese m.íti: Takovi mali

chlapci ti máji nemn penz. Tož
to má tak neika. Je teho škoda, dež

to majó nesns (Mal. XXIV. 345).
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6. Záporka né j infinitivem s vý-

pustkoii slov. chtíti n. moci zastupuje

urité sloveso: Miíá dvica né sa ho
spustit (Vlk 12). Co sa na obrajti

nachystali, afe nikdy né mu poradi
(Vlk 95). Rozina o vdávaú ani pou
né (Vlk 103). AFe Hana né sa stiši

(Slav. L. XI. 482).

Za vétsim drazem záporka se tu

zdvojuje: Ana do vavy a ne a ne

sa utiši (Slav. L. XI. 379). Jedným
se ztratil vlak a ne a ne ho najít

(dok. 250). M ty peníze u sebe,

afe ukázat jich Ani, aby ju o tom
pesvdit, to ne a ne (Slov. obr.

II. 181).

7. Záporka ne zastupuje druhdy
celý výrok: To já ne, to Janek (vy-

mlouvá se chlapec vinný z neho
= já jsem to neudlal).

8. neé negace v odpovdích^ když
se pouhým záporem odpovídá: Byís
tam? Neé = nebyl.

9. Záporkou ne s následujícím

abych vyjaduje se zdraznný pro-

hibitiv n. výstraha : Potom ne abyste

tam ostali do veera! (= neostate!)

Ale ne abys myslel, že to mžeš
dlat leda bylo! (Kda I. 54.) No
sósedi, ne abech vám chtl nco
pednýst! = nemyslete (arch. I. 85).

10. Záporkou ne í následujícím

že a kondicionálem opisuje se prostá

veta oznamovací: Ne že by tam byío

zima, ale teplo také není (= není

tam zima). Ne že by o tom nevéí,
ví o tom dobe. Ne že bych mu
záviéí, ale tolik zbyten utrácat,

je pece hích. Ne že bych vás

zdržováí, afe chvífku byste eše
mohli pokat!

\\. Se slovesy zápornými pojívá se

genitiv, a to a) za nom. podmétu
vty kladné a) pi bezpodmétném slo-

vese býti {neni^ nebylo, nebude^ v. nebýt,

ti) pi nkterých jiných slovesech pod-

mtných: Nešío eše do kostela ludí?

(val.) Neostalo koíka ve stavéú (val.).

Letos ani kíáska neporstío (Zl.).

Teho stroma tam už nestojí (slov.).

b) za akk. pedmtný vty kladné
pi pechodných slovesech záporných.

Genitiv tento jest pravidlem jak ve

starším jazyce spisovném, tak i v ná-

eích zvi. východomoravských. Po-

nvadž psobením nynjší ponmené
ei spisovné pesné tyto vazby slo-

vanské valem mizejí, uvádíme aspo
nkolik píklad z písní Sušilových

na posilnní jazykového vdomí a

svdomí: Nebij moji dcee (Suš.

466). Prosila mynáe, by jí nebral

meta (Suš. 252). Nedávej mn viny

(Suš. 17). Já vám haleny nedám
(Suš. 121). Nzpívaj kohútku, n-
díaj zármutku, a já ho dosti mám,
ke mamnky nemám (Suš. 389).

Milenka se rozhnvala, že všech

jablek nedostala (Suš. 752, od Tele).
Ona njida kaše, krup (Suš. 429).

Husiky, nekalte vodiky ! (Suš. 103.)

Nekupuj mi oech, ndzeíaj mi po-

smchu (Suš. 391). Vneka mi ne-

kupuj (Suš. 395). Na íicu vody
nem (Suš. 331). Ach nemiíujte

pti, šesti (Suš. 259). Jak za humny
vyjeli, nikde cesty nemli (Suš. 22).

Jak já ti ho podám, dy já ruku ne-

mám (Suš. 32). Žádné chaloupky
nemáme (Suš. 32). A kdo nam da
traviky, už nmamy Aniky (Suš.

85). Nemám penz enom trojník

(Suš. 134). Já nemám mamnky (Suš,

243). Otevi mn, milá, máš-li erné
oi. Já ti neotevu, erných oí ne-

mám (Suš. 407). Nbudzeš ty mii
z moji cerky ženy (Suš. 409). Kam
se smutná obrátit mám, dyž tu

svých rodi nemám (Suš. 452). My
medu nemáme, my veí nechováme
(Suš. 463). Dveka se vdává, své

mamiky nemá (Suš. 603). Syneek
pravdy nemluvívá (Suš. 331). Nikde
dveí nenašéí (Suš. 93). Súsedova
dívko, pro se neešeš, jak iné panen-
ky híavy neneseš? (Suš. 682.) Ne-
opouštj mého srdce strápeného

(Suš. 62). Neopouštj matiky své

milé (Suš. 75). Kdo nám to tlue na
naše vrata? A neotlouká stíbra a

zlata (Suš. 127 od Tele). Kde chleba

nemajú, kolá nepeú (Suš. 470).

Nech si nepolámu za kíobúkem
zíata (Suš. 366). Ale erných oenek
v krám neprodajú (Suš. 252). Ne-
promluvme k sob celé téde slova

15*
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(Suš. 360). Za mnú listuov nepiš

(Suš. 578). Ani slova mu neekla
(Suš. 3). Aj vrba steše nrodzi
(Suš, .^-.99). Nerozhazuj, vte, sena

(Suš. 608). Nslyšim tej zezuíky ku-

kati (Suš. 100). Což pak, syneku,
což tak tvrd spis, že svého kon
iilasu neslyšíš? (Suš. 128.) Já sem
svátk nesvtila, ani pátk nepostila

(Suš. 27). A kde bych já tú ržiku
vzala, dyž sem eše rží netrhaJa?

(Suš. 353.) Ty toho, matiko, ty toho
nevíš.? (Suš. 35.) Heršek mladý
raké jede, Kateinky si nevze
(Suš. 90). Všecky hosté tady vidím,

enom svj dcery nevidím (Suš. 84).

Jak živa sem nevidla na lóce ja-

lovca, na boru žaludu (Suš. 199).

Eše sem nvidzeí takovej dzevuchy
jak tá moja je (Suš. 395). Vinka ti

nvratim (Suš. 378). Zaspalo dve,
nevyhnalo krav ^Suš. 541). Jez mj
milý, nevylam si zub (Suš. 751 od
Tele). Voíeky jím zajímali ; voíek
jím nezajali (Suš. 182). Ty mn ne-

zaplatíš té mé poctivosti (Suš. 377).

Nazarmucuj své mladosti (Suš. 46).

Povzte nám fudé, kady je tu cesta;

povzte, nevíme, až (a) jí nezblúdíme
(Suš. 457). A ty zly pohane nkrajej
a moji dušiky nzjadej (Suš. 1).

Bych nezmeškala svatých nešpor
(Suš. 6). Selte odsud plakající, pro

plá cesty neznající (Suš. 13). Komár
všecke vtáke pozval, jenom jedné

sov nezval (Suš. 696).

Sloveso ídící a infinitiv splývají

v jedno, proeš pedmt závislý na
infinitive nespravuje se co do pádu
infinitivem, nýbrž slovesem ídícím:

Kerá je múdrá panenka, nedá rozvi

svého vínka (Suš. 3)- Pések nechce

Jury kúsat (Suš. 624). Všecky panenky
podvedl, jen Kamenkovej nemohl
(Suš. 103). A já vínka nesmím dat

(.Suš. 22). Už nesmíš k nám chodívat,

síoveek o íásce mluvívat (Suš. 311).

Numim ja kaše vai ani chleba pec
(Suš. 207). Nepišla sem já, mamnko
milá, Tefuje lámati (Suš. 484). Nerada
bych ho zbudila, nerada mu snu

zrušila (Suš. 237). Více jiných pí-

klad v. v List. íil. II. 124.

nebe má heteroklit. tvary : pod
hoíu nebu = pod širým nebem (laš.,

nom. nebo). Vem t Fámbu do ne-

bike (han., ND 106).

nebeko = nebíko (laš.).

neberný 1. neberné pole = ne-

úrodné (laš ). 2. Matka strila chlap-

covi jednu nebernou = pohlavek
(Žár).
nebeský dar, chelidonium maius

(bot).

nebodaj, tuším: Prišeu tam ne-

bodaj hajný (hor). Bot tam nbodaj
ai ten (Dob.).

nebohý, nebožtík (val., laš., hor.)

:

Nebohý naši tatko (Dob.).

neboj se, lathraea squamaria (bot.).

nebora : na neboru, jarní hra dív-

í (ND. 195).

neborák = nebožák (val., laš.).

nebozíz : Vrátný zatoil fúsa do
nebozíza na právo ai na Fevo (slov.)

Nebozízky, pl. m., tra (Blansko).

nebozízová zima : když vje takový
vítr, že nabere snhu a toí jím do-

kola (Dob.).

nebožátko: A mn nebožátku
bude ubližovat (tchýn nevst)
Suš. 432.

nebožka se stupuje: nebožika
mamika (Jicko, laš.).

nebožko: Kot už je nebožko =
mrtvo (Mal. XXIII. 162).

nebrz, nebrzo, brzo, .skoro: Kó-
zelniek má na nebrz jako celerová.

Bude mu nebrzo 60 let (Zábežsko).

nebylý, lovk nevyvinutý, tupo-

hlavý.

nebelec = nebelé chlap, budiž

k niemu (záp. Mor.).

nebýt, nebýti 1. jako bezpodmhné
sloveso pojí se s genitivem. logického

podmétu: Již toho draka zase není

doma (Kda I. 81). Není ptáka ani

kepelice (Suš 5). Nni tu žádného;
mamy doma nni (Suš. 11). Dy tam
vody není (Suš 88). Milého tu néni

(Suš. 94). Sedmý rok dochodí, Vich-

torýnka z vojny néni (Suš. 131).

Penešasné vydávaní, dyž otca, ma-
tee néni (Suš. 139j Tvého víneka
na stole néni (Suš. 450). Pracho není

hani zrnka (Suš. 683). Zašovských
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pacholk doma néni (Bart. III. 511).

Dy mne doma nni, tancuje s inyma
(Suš. 389). Naša panímáma ta bud,
dy husatek doma nbud (Suš. 546).

Když pišel husar do mlýna, nebylo

tam žádného doma (Kda I. 45).

Volal ženu, ale ženy nebylo nikde

Kda II. 92). Už,nebylo pomoci (Suš.

85). AFe kde's byía, Uliánka moja,

že tebe nebyío sedm rok doma
(Suš. 545). Teba, šohajku, nebyío
doma (Bart. II. 105). Nebyíoa doma,
a já sem v poli oráí (Bart. III. 511).

Sobotnky nedle raože pro mne ne-

být (Suš. 333). Sta s peca ty holý,

dy robenka nni = vždy ty nejsi

robenek; doplnk v genitiv! (Suš.

12.)

2. bezpodmétným není s následující

kondicionálnou vétou vyjadovací (ze)

pronáší se zápor draznji nežli pro-

stou vtou oznajnovací (srovn. ne 10.):

Néni, že by býí k lidom (Slav. CL.
XII. 45). Néni, že by byío tma = že

by byío tma, néni.

3. Není s inj. za germ. »to nejde <

:

Nni to, ma dveko a nni to tan-

cova (Bart. II. 381). »Néni enom
peníze do záložny nosit*, když si

nkdo stžuje na neoekávané výlohy.

necítif se : Necítií se zíosó n.

od zíosti (Mal. XXIV. 69).

necuda, nestyda, nemrava.
necudný, zaneištný: louka (Df.).

necúTky, pl. f., malé necky (val.).

necvky, pl. f., necky, kocábka
(Vek.).

neaa, nimra (han.).

neamor: A je holka teba ne-

amour, jen když je mladá (Pittn.

VI. XVIII. 803).

neas: To je lovk k neasu =
budiž k niemu (han.). Hale, ne-

asu = plativé dít (Suš. 509).

neekavý, netrplivý: Má dveko
neekavá, pro paks na mne neekala
(Bart. III. 176).

nedaj : Vidl také tu krávu v za-

povzeném, ale nedaj na Francka
nezavolal = Bh uchovej, aby byl za-

volal (Slov. obr. I. 111)
nedajsa, zle: Už byío s Janem

nedajsa. Je to nkdy s tým obdem

nedejse, když si hospody neponáhlí
(dok. 157).

nedá =: leda ve složeninách: ne-

dakdo, nedakde atd. (Zl.).

ndaTeko za cestu (Suš. 454).

neda: Nemocná stžovala sa, že

jí nedá dýcha =: že nemže dýchat
(Slav. L. XII. 188). Nkdy dýšu a

nkdy nedá. Nedá n sed doma
(val.).

nedávnej (val.) = nedávný (dol.)

=: nedávní (han.) == nedávno.

nedbala, nedbalý lovk : Nedbalo,
omé se, vem šátek, ote se (Vyhl.

II. 41).

Nedbátky, tra (Kyjovsko).

nedbat: On nic nedbá = nestará

se, nepiiuje se. On by nedbáí sa

ožéní, dyby ho kerá chtía = rád

by se oženil (val.). On by nedbal,

dybych ho tebas ceíý rok živila

zadarmo.
nede, tuším, asi, možná: Bela

nede v kót. »Byl tam.?« » Nede byl.

«

»Bude pršet.?* >Nede bude.* Venku
je škared, chlapci nede proto ne-

pijde (Zábežsko).

nedle, pl. f., kout: hospodyn po-

sílá své pítelkyni do nedl polívku

(Vyhl. II. 163).

nedlka, šestinedlka, koutnice

(Vyhl I. 115).

nedTo: Svadebané byli po ne-

dfu nastrojeni, op. po všedu (Vlk

67).

ne divu, není, nebylo divu: Hosé
si obhlédali izbu ; nedivu, že sa ím tam
lúbiío (Vlk 48). Hlavika mne boli,

nediv se mi ona na poíy rozkroji

(Suš. 485).

nedobec,-a = nedobrota, ne-

dobrý lovk.
nedoblna = nedobrota.

nedobrota 1. tveraivost: Ta ne-

dobrota tak ním šiía (Vah.). 2. ne-

zdara: Pokaj ty nedobroto I Ti ne-

dobrot všecky stešn nám otrhali

= nedobí rozpustilí kluci (Zl.).

nedobrý, na vých. Morav vbec
= zlý, písný, nechutný: nedobrý
lovk, nedobrý ogara (rozpustilý),

nedobrý zemák, nedobré pivo ; euf.

ert: Zjavií sa ten nedobrý (val.).
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Už ma s tým nedobrým spoiky (Slav.

L. X. 36).

nedoúvaf, nedoslýchat! : Dyž sa

ho na nco ptali, museli sa ho aj

tikrát' ptá, ta jak by nedoúváJ
(Slav. L. XII. 131).

nedojípka : z nedojípky = z nena-

dání (záp. Mor.).

nedotuha (pol. niedolQga) 1. neduh,
slabost tlesná i duševní, 2. špata,

plevel: To obilí je sama nedoíuha
(val., las.).

ndotunga, lovk nevdoucí si

rady (las.).

nedotužn -te, slabé, churavé dc-
ko (val., laš ). nedolužný (pol. niedo^

l^žny), na smyslech neb tlesn ne-

vyvinutý: Kaa byía jakási nedo-
íužná Vlk 18 (záp. Mor. nedolóžné,

neduživý).

nedopera, nedosyta (dok. 230).

nedopita, kdo nemá nikdy dost

nápoje lihového.

nedopustit: Nedopustit na sebe

strachu ^ nepoddal se strachu.

Nedorostelc, píjmení.

nedospílca, nedosplá hruška,

švestka atd. (laš. Kt. Dod. I.).

nedostatený, chorý (laš.).

ndotkano, ca, komu nelze ko-

bera (bicha) dotka, docpati = ne-

nasyta (laš).

nedovíaf, nedvovati (Vek.).

nedovíavo, nedviv: » Sak na
to ekám jak ert na híšnú dušu,«

pravíí emená jaksi nedovíavo
(Slav. L. XIII. 374).

nedovia: Só spolo v nedovuli=:
ve zlé vli (záp. Mor.).

neduha, -y, f. = neduh (Br.) : Za-

trápené neduhy (pezdívka ženským)
Zábežsko.

nedúžný, neduživý (Vych.).

nega, Neige, piva i zbytek stiž-

ného zboží (slez.).

negryfný, nešikovný, »nemágryfu«
(laš.).

negyzda, ohyzda (val, laš.).

nehaba, kdo nezná hanby, ne-

styda: Vy nehaftbi!

nehty, pl. m.. vyraženina na ja-

zyku dobytete (= húsenky). Do-
byte prý je dostane, dá-li se mu píti

voda, kterou se nkdo umýval (záp.

Mor.).

nehnuty, nehybný, nemotora (val.)

nehoda, neduživec: Já sem už
taký nehoda (záp. Mor.).

nehodný, nemocný: »Kde máte
' nevstu.?* »Je nehodná* (záp. Mor.)

nehojed, nebojící se bolaka, dobrá
vle (záp. Mor.).

nehospodá, špatný hospodá:
Mach je nehospodá (Vlk 52).

nehrub, nevaln: Nehrub po-

chodil (Slav. L. X, 30).

nehyba, nehybný, líný.

nech 1. a, aby: Pokaj, nch sa

pozrem. Za to ich pekne prosím,

nch mi za zíé nmajú (Dob.). Pote

s nama na dvr, nech sa podíváme
na naše zboží (Podl.). Pokajte, bra-

trové, nech sa spoítáme (Suš. 721).

2. uvozuje vtu podmínenou : Nech
to eše njaký as potrvá. Bh ví,

jak bude (Zl.).

nechat 1. s genitivem: Necht
tam toho snopa. Necháí tam eena.
Krakované mšané všeho díía ne-

chali (Suš. 176). Než bych já se s u
sekáí, radš faiešné panny nechám
(Suš. 181). Nechat sem koní stát

(Suš. 658). Zeleného vínka, zíatého

prsténka na stole nechat (Suš. 756).

Mosíš tu nechat svj ptachtiky (Bart.

II. 64). Nechám si ditte potrhat ?

(han.) ChaJupky mi nechat samé, zem
mi odebrat (laš.). Nechal nás busech

stát (Tišnov). 2. s instr. doplkovým

:

Ale necht J^nka Jankem a ne-

mluvte s ém. Pro tó hrušku ne-

chale ptanikó. (Mal. XXIV. 67.)

Chél to nechat vovírnou (záp.

Mor.). — Dyž nechceš, nech tak,

lass bleiben.

nechat se: Musím se nechat doma
= zstati (žert.).

nechca, nekuli: Ani staré chtap

toho neunese, nechca takové chíapec.

Ani vlk, nechca pes (han.).

nechjejakýchce, jakýkoliv: dyž je

njaká nechjejakáchce bolaka, tož

ty kosteky utlúct a posypat (dok.

239). Fre z nechjejakýchchce pantlí

(dok. 255).

nchtam = necha, busi: No tuž
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nchtam, ja se podepíšu (laš, L.
XI. 264).

nechticanaschvál : Uál to myslím
nechticanaschvál, t. j. vymlouvá se,

že nechtl, ale bylo to naschvál

(Plumlov).

nechúcky, necht, nerad (slov.)-

nechuta : Nechcejte ho, dvata,
ja dy on je nechuta (Suš. 686).

nechval, jen když: Sem rád, ne-

chval to tak dopadlo. Nechval je to

ve stodole ! Nechval tam sedí ! (dít

ve škole, teba se neuí; záp. Mor.).

njaký 1. A tak aspo nebude
naíkat na nás, dyž by to mío by
njaké :=: nešastné euf. (Slav. CL.

XI. 276) 2. Pobýí tam njaké dva roky

=:asi (Zl.).

nejarý, nesvj, chorý : Dež je lovk
takové nejaré! (záp. Mor.)

nejko, nejkom, nyní (Tel).

nejdelší: Do své nejdelší smrti

zstaneš u mne, t. j. : kdyby jak

dlouho bylo do tvé smrti, kdybys
jak dlouho živ byl (Kda I. 206).

nejít: >Dlouho nejdete!* praví se

všude na Morav tomu, kdo se spo-

zdil, pozd pichází.

neká: Sná tu budeš do neká?
= njaký as (Zl.).

nkdy: Peeme až nkdy = málo
kdy. Zastaúvá sa u nás až nkdy
(Zl.).

nekerúc = kerúci (v. t).

nekerý I. Až nekerý klásek je

dobrý = málo který. Letos je enom
nkde nekeré jabko :=: málo jablek

(Zl.). 2. Byl by eše nekerú dostal od
tch chlap t. ránu (dok. 156).

nekTuda 1. neistý, nespoádaný
(val.). 2. nehyba (Jicko). 3 nesrsta,

hrubián (Jevíko).

nekolný, nehybný do práce (Jicko).

nekonený, zdlouhavý v ei,
v práci.

nekest, sempervivum tectorum

(han.).

nkrša, -ate, nektátko fDob.).

nekvapa, váhavý, zdlouhavý lovk
(záp. Mor., Kt. Dod. I.).

nekvtka, druh jablek; pozd
kvete a skoro zraje.

netaba, nešika, neduživec (val.).

netabaný: Ten košik je taky ne-

labany bez teho ucha = nešikovný,

nezruný (laš ).

nellda, nevlídný.

netova, nemotora (val.).

neTútaf, nerútám= nelitovati (val.).

nelza (jako v ruštin) = nelze.

nemáha, nemoci, slabým býti (laš.).

nmaš, nmá (opav), nimaš, ni-

ma (frýd.) = není (jako v polštin):

Nmaš tam žádného. Tam toho nmá.
Nimaš tam nic. Nima jich doma.
Avšak i v jiných náeích vyskytují

se podobné vazby: Kdež ich máš?
Nemáš ich tu nikde = není jich (Zl.).

nmal', skoro, tém: Nmaf do
jedenasti tam byli (laš.).

nmcovat, nmecky mluviti: Nm-
covale spolem (han.)

Nm, -a les (Osvtimany).

nmica, ervenobílá vlnná e-
pice pletená s dlouhým apcem;
nosili ji v zim pod kloboukem.

nmvka, druh hrušek,

nmec, -mca, nmý lovk (val.,

st.).

nmeek, houba boletus rufus

(Zábežsko).
nemito Bohu máplatnost píslovce

:

Utrácá peníze nemiío Bohu. Lábuje

po hospodách nemiio Bohu. Zhusili

ste to nemiío Bohu.

nmkya, nmecká myš (Jimra-

mov).

nemoct, nemocným býti: Nemože
na nohy (vých. Mor.). Co je s vámi?

když vy poád jenom nemžete
(Kda I. 163).

nemodlák, nemodlenec: Bel jeden

sedlák nemodlák (záp. Mor).

nemodTena, -y, bytosr, kterou se

hrozí dtem, jež se nerady modlí,

že je sebere (Mal. XXIV. 340'.

nemodTený, kdo se nepomodlil

:

Kráva nedójená, dívka nemodFená
(Bart. III. 110).

nemoha : Postretia ju nemoha,
dz si, psota, dz's holá} (Bart. III.

684: u Sušila 675 povaha r= lenost.)

nmota: Uvédt to na nmotu =
na nic, zkazil to. Opitý, zbitý na n-
motu = velmi (Z!.).
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nemoresný, nezpsobný, velikán-

ský (Zl.).

nemrava, nemravný lovk: Co vy

nemravy tu stojíte? (Kda I. 169).

nemra = mra, nemotora.

nenadána, nenadání: Z nenadanej

chmac ho (dok. 12).

nenadanka, nenadání: z nena-

danky (laš.).

nenadány, komu nelze dosti dáti,

kdo nemá nikdy dost (záp. Mor.j.

nenadátá, nenadání: z nenadáte]

(vých. Mor).
nenadjo, nenadání: To musí pijít

tak, jako když lovku pijde z ne-

nadja si zazpívat (Pittn VI. XVIII.

806).

nenadoha, nenadání: Galétena
z nenadohy pivedla e na dti
(Slav. L. X. 469). V téj z nenadohy
kocúr skoil na drveno (L- XII. 274).

nenadohy, nenadálý: Tatik býl

namrzutný nenadohým pímnožkem
(Vlk 3).

nenapitný chlap, který nemá nikdy

dost lihových nápoj (y^I-)-

Nenkvky, vinohrad (Želetice; pv.
osada ; srovn. nedaleké Nenkovice).

neobrata, neobratný lovk.
neobruba, lovk nezpsobný, ne-

omalený.

neobrúbený : Mluví neobrúben =
neomalen.

neobúchaný, nevycvikovaný.

neobuvný: bot, který se tžko
obouvá (hor),

neohápaný, neohrabaný (Slav.

L. XI. 91).

neohromný = ohromný: Došla ke

mn baba neohromná (dok. 56). Za

starých as bejvávali sná takoví

lidé neohromní (dok. 242).

neohumný, nezdrženlivý (již. Mor.

Kt. Dod. I.).

neokonaný, 1, práce, které nelze

okonati, zdolati, 2. lovk, jemuž
nelze vyhovti (vých. Mor).

neokopa, neohrabanec, nešika

(val.).

neokápaný : e, nerozvážná, spro

stá (Zl.).

neomasta, nechuta, protivný lo-
vk (val.).

neopichanec, neotesanec (han.).

neopíchaný, neotesaný, hrubý

(obraz vzat od opichování krup; v. t.).

nopisany, eho nelze opsati : To
byía radoš nopisana (laš).

neosožný, neužitený (Vek.).

nepáit si, nepamatovati si: Ne-
páím si toho (Kunštát).

nepam. »Post hominum memo-
riam« Ottv Slovník pekládá: »Za

pamti lidské, kam sahá lidská pamt*
m. od nepamti.

nepatrný, nebezpený: Je to tam
nepatrný. Tam je cesta nepatrná

(Záhoí lip.).

neperuša sukna, která se nehodí

práti: soukenná, hedbávná (dok. 172).

neplátežný, kdo nerad platí

(Kunštát).

nepliný: Prší-li po sv. Duše, je

obilí nepliné= málo sype (záp. Mor.).

nepoas = neas (Vek.).

nepodara, nco nepodaeného:
peivo, obilí, dobyte, lovk.

nepoddaný, nepoddanec, nepo-

slušný, svéhlavý: Te nepudané kloko!

(Tišnovsko i j.)

nepodílný, co se tžko dlá, na p.
kámen, který se tžko láme.

nepodobný, náramný: Takový
Feják se spustil nepodobný (Zl).

nepojeda, kdo si nepeje jídla,

skrblík (Žár).

nepokTuda, koho nelze pokliditi

nepoádá, nepoádný lovk, kte

rému nelze poraditi, s kterým není

rady (Kt. Dod. I.).

neporadit: Milý brachu, já tady

neporadím = nemohu poradit, nevím

rady (Kda I. 77).

nepoádný lovk, jemuž není

rady, s kterého nikdo není. Je to

cosi nepoádné= nesnadné (Zl.).

nepolda, kdo nic nepoídí.

neporuný 1. co není po ruce,

nepohodlný : schody (han. neporóné).

2. nezruný, neobratný (hor.).

neporúzný, co není »na porúzi*,

nepíruný, nezruný (vých. Mor.).

nepostucha, neposlušný.

nepovdt: To vám nepovím =
nevím to. » Mladá pani, kde je tvj
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pan* »Ajá smutná nepovím vám*
(Bart. II. 9).

nepozora, lovk nepozorný.

nepejínosf, nepejnost, závi-

stivost.

nepejícný, nepejný, závistivý.

Neprejovy, pl. m., vinohrad (Ra-

djov).
nepemožený, nepemožitelný: Už

leží Turka okoío Prešpurka nepe-
možená moc (Suš. 136; srovn. in-

victus exercitus).

nepímí, nepimíejíc. Ukazo-
val-li by nkdo na svém tle prstem,

kde jiný má bolest', dostal by ji také.

Uiní-li tak pece, hledí zlý úinek
odiniti slovem »nepímí«: Má to

žebraný nepímí poátek (až sem)

záp. Mor. (Mor. lid 187).

nepi míraja, nepirovnávaje (srovn.

rus. primr), užívá se na vých. Mor.,

když se lovk pro špatné vlastnosti

pirovnává ke zvíeti : Dy on je ne-

pimíaja jak tá nmá tvá. Míadý
lovk je nepimíaja jak míadý pes

(Vlk 171.

neasf, -i, roští, chras (val).

neraz, nejednou: Neraz miíá ne-

snfdaía (Bart. I. 3).

neréda (nerejda), lovk neobratný
(han.).

neesf : Tyto kalné mrana zaže
a všecky v nich neesti, jako škod-
livé krupobití . . . (Mor. lid 173).

Robil tu nresc = co se nemá initi,

co je híšné (Dob.).

nerky, pl. f. (z nm. Nieren) ledviny

(laš).

Nerobíš: Dnes je sv. Nrobiša,
úterý velikononí, svatodušní a j.

> poloviní* svátky, kdy se nepracuje

(Dob.).

Nerody, pl. f. tra (Teovice).
nerozvaha 1. nerozvážnost: To je

u nho dycky, u teho chlapa, taká

nerozvaha. 2. nerozvážný lovk (laš.).

nerudný, nepokojný, neposedný:
chíapec (Vych.).

neuma (- o ), nesrsta, hrubián (han.).

neryga, nemotora (Vek.).

nerypa, nemotora (val.).

nesené obilí, které se špatn
see, >enomsa to žne pod kos* (val.).

nesedajný, neposedný (val).

Neselov, tra (Blansko).

nesetky, pl. f., borvky (Br.).

Nesitky, pl. f., tra (Výmyslice).

neska : kúra dobra nska, slepice,

která dobe nese (laš.).

neskládaný 1. n. roba, veliká, ne-

foremná, 2. stálý pívlastek nadávek

:

Ty mrcho neskládaná ! (Jicko.)

neskoro 1. pozd: Dnes sem šéí

neskoro spát. T\to hrušky zrajú ne-

skoro. Neskoro ty lituješ (Suš. 15).

2. = skoro : Trvalo to pul hodin
neskoro (Zábežsko).^ — Comp. ne-

skoej (slov, val): Sak sa dozvíme
až neskoej (Slov. obr. II. 72) ; ne-

skoi (Lor.), néskorši (laš.) : Aby n-
skorši nenaíkal Pijdu nskorši.

nskoucno, velmi pozd (Lor.).

neskrytý : zlost, radost = veHká,

jíž nelze skrýti. Hnvá se neskryt
1= velice (Teš).

nesmyst: To je nesmesí lovka
takovó htópotu ic =:= to je nerozumný
lovk, když takovou hloupost ekne
(Mal. XXIV. 65).

nesnádka, nesnáz, nepohoda (val).

nesnadný, nevrlý : nesnadné dcko,
launisch (val).

nesnáz -a, m., nepohoda: Takové
nesnáz, de je Této pséka vehna
(Mal. XXIII. 160). Jak pak ste m
našle v tem nesnázo? (Vyhl. II. 8.)

nesný: strom, který nese ovoce:

Vykácel moc strom eše nesných.

Pla ty, céreko, pla ty eše, abys

mla sFépky nesné (Bart. I. 136).

nespCejný, koho se nelze spleti,

zbaviti.

nespajný, závistivý (laš.).

Nespata, kdo se s nikým nespá-
hne, nesrovná: Všeci sú oni takoví

nespati (Vlk 65). Nedy sú staí

všelijací nespaé, a mladí sú pkn
živi (Slav. L. XI. 483).

nespatný, nesnášelivý (val).

nesprava, nesprávný, kdo se ne-

hledí s lidmi spraviti, vypoádati

(Jicko)

Nesrovnalka, tra (Blansko),

nesrsta, svárlivý lovk, ned-
tklivec; též píjmení.
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nesrstný, nedtklivý, zvlášt v ne-

moci, v omrzelosti, stále po nkom
s hubou jezdí (Vah.).

nést: Naša nátura to nese iná
(než panská) =^ žádá nco jiného

(dok. 274).

nést se: Ta Tuapská chasa, ta

se hoe nese (Bart. III. 124). Již sem
tak osiel jako jabor v lese, když
s nho listí opadá, on se smutn
nese. Míaoch sa nese = vypadá
mlád (Jicko). Nsoí sa na koni =:

jel (Dob.).

nestane, nebude: Až mne nestane,

až matky nestane, jak s tebú bude
(Zl.).

nestatek, nestvra: Divé rob bylo

prý takový nestatek (Zábežsko).
nestojte = nastojte : Voíaía na

nestojte (val.).

nesvorlivý, -ivec, nesnášelivý

(han.).

nesvj : Macocha byla by ráda

vyzbyía ty nesvoje bez grejcara

z domu =^ nevlastní dti (Slav. L.
XII. 42).) Su jakýsi nesvj. Už vera
býí nesvj, dnes mu jeli pro dochtora
:= zmnný, chorý. Od Ihockých hod
býí Janek jak nesvj (Slav. L. XI.

95).

Nesyta, bývalý rybník u Hodonína.
nešápený, euf. nešastný: Ne-

šápený chJape, co's to zas vyvádí!

Nešápené dlo! = zatrolená vc.
nešasnúcený, velmi nešastný,

zatrolený: n. dcko! (val.).

nešastí (neštstí), padoucí ne-

moc (hor.).

néškudrný, umazaný, neistý
(Dob).

nesoušný, neistotný, neúhledný
(Novomstsko).

nešpita, 1. neistota, hyd, 2. špi-

navec (val.).

nešpitný, neistý, špinavý (val).

nešpudrna, -y, ženská rozcuchaná,

šp'navá (Boršice).

neštovica, -ce, 1. dobrá vle,
(záp. Mor.), 2. neštovicu mívá ovce
na » váku « (vymenci) val.

neštuvka, paris quadrifolia, užívá

se od neštovic (slez.).

nešuša, -še, špinavec (Maš.).

ne tak, 1. v pvodním význame
asto výpustkov : Jak Kaenka po-

kroí, rytí za ó poskoí: Ne tak,

ne tak rytíi! Já sem z rodu dobrého,

z rodu tob rovného = nei tak

(Suš. 178). Pinda k jedné, poví jí

sloveko, pinda k druhé, rozpoví jí

všecko. Ja ne tak, ne tak, syneku,
nepovídé všecko na dveku ! (Suš.

268). 2. nercili:Ten iným chíapom
poradí, netak tob. Za penize v Praze

dm, netak trocho teho jidla a piti

(fig. 75). Trefí se to i pann ve zlat,

netak, Bože, chudobnej sirot (Suš.

206). Nebyla sem královou, netak

býti katovou (Bart. III. 560).

Netálija ^ Itálie.

netáta, iuniperus sabina (bot.).

ne to, nercili = netak (v. t. 2.):

Jinaí lidé tu vody žádají a nemohou
jí dosta, ne to vy (^Kda II. 65)

val., laš.

netopýr má tato jména mor. : ne-

topýr (slov., val., han.), letopé, litopé

(záp. Mor.), veerek, veurek, vee-
raíek. podveerek (laš), šimík (Po-

lešovice), kašakút (Brumov), kožúr

(Lideko), holý vták (hor.).

neteba s compar. opisuje elativ:

Mám kanárka zpváka neteba lep-

šího ^ velmi dobrého. To je sukno,

víno a p., že neteba lepšího (Srovn.

blorus. : Pestujucca z' im, jak ne

nadá luše — pstují se s ním, že

neteba lépe. Erb. Sto poh. 129.).

netrefa, nešika (han.).

netuhy, pl. m., škubánky (Žársko).

netúz, a, nedbalec- To sú ta-

koví netúzé (Vych.),

netyja (val. i metyja) : z kaše na

ídko uvaené a moukou zasypané

udlají se kule, nadjí povidlím,

omastí a posypou tvarohem (vých.

Mor.).

neuhovený, komu nelze uhovti:

On býl v téj nemoci hrozn neuho-

vený (Slav. L. XII. 486).

nuk = samouk (laš.).

neukazovat : Letos neukazuje ku-

pova zbytené vci =: »není podle

toho* (Zl.).

neuma, nevdomec, nešika (laš.).

neunníraný, zcela podoben: To je
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neumíraný otec (dít otci zcela po-
dobné), neumíraná staenka, matka
a p. fslov., val.); han. neumírající:

Janek je neumirajici otec.

nuroda, nepodaenec: Npu-
može mydio, voda, dyž je tovk
nuroda (Lor.).

neúroku. Aby lovk lovka ne-

ukl, teba ke každé poznámce, kte-

rou o jiném iníme, pidati >ne-

úroku* : >Sak ste eše neúroku
mladí*. » Ale, neúroku, vy ste bledí!*

Tak íká každý, a domácí, a cizí,

kdo se ponejprv dívá na novoroze-
átko, na ulíhlé dobyte, na kynoucí
tsto a p. (Mor. lid 199).

neústupa, neústupný lovk.
neužitý, kdo ani sám neužije ani

druhému užiti nedá =: nespejný
(val.).

nevait : Nevaíja spoíu ^ nejsou
spolu za dobré. Nevaí na nho =
nevrazí.

nevážený: Ten už zjédoí nevá-

ženého masa = euf. ukradeného
(Dob.).

nevážný, 1. kdo si neho ne-

váží: > Mrcho nevážná!* když teba
zahodí ješt dobrou vc (Vah.). 2.

veliký: lovk, pecen (záp. Mor.),

neveTo, nevelmi (val., hor ).

nevdúcky, nevdomky, nevda
(val.).

neveselý : Co ste smutní, neveselí ?

(Suš. 50).

nevsta, snacha : Komu je najTepší

jak našéj nevst.? (Suš. 669). Nej-
mtadší nevsta v osad = dívka,

která se poslední provdala (val.).

nevidomky se vykradí, nevidn,
nepozorován.

nevidomý na Valaších jest lovk;
slepý k nebo jiné zvíe.

nevízka n. nevizka: Je na nevízce

1= na váhách, neví si rady (val.).

nevtáda, slabota : Nvíada pridze

na lovka (Dob.).

nevrezlo, -la, 1. zbytek nádivky
jelitové, která nevlezla do jelit =
obcházka v. t. 2. ostýchavý lovk,
nešika, neuma (vých. Mor.).

nvluda, nevlídný, nelida (laš.).

nevoa, 1. nesvoboda, soužení: Už
mi žáden npomože z moji nvofe
(Suš. 468). RoFo, roFo, roFo ma, ty's

je veFka nvofa (Suš. 504). 2. ne-

moc: To je vif jakási divná nevolá
mezi lima: ani dochtoi nemožú jí

vystihnú (Vah.). Tatíek dostali

jakúsi nevofu do noh (val.). Dyž
sem jei pes vodiku, zíamaí mi k
nožiku : Sta, koníku, z nevole,

pojedmy pes poTe (Bart. II. 140).

Nevrla, -y píjmení (Btcha).

nevrtý lovk, nehybný, nemo-
tora (Zl).

nevšímanos, nevšímavost: Dyž
má íovk vid takú nevšímanos
(Slav. L. XI. 323).

nevycvata, nevycválanec, surovec

(han.).

nevýprava, nevýpravný, kdo se

nerad, tžko odnkud vypravuje.

nezahatný, koho nelze >zahati«,

naplniti; nenasytný, chtivý (Vek.).

nezaptacený, eho žádnými pe-

nzi nezaplatí: To je nezaplacená

vc taková mašina :^ znamenitá,

vzácná (Zl.). Lékaství toto je zku-

šeno a zlatem nezaplacený (Mor.

lid 267).

nezbacha, plevel (v. t.).

nezbava, koho se nelze zbaviti.

Nezbedky, pl. f., tra (Blansko).

nezdali = zdali ne: Óhfédí se,

nezdali za ním nkdo ide (slov.).

Ptal sa, nezdaliž on tam pjde
(Podl). Nezdali si's našel frajerenku

inde (Suš. 389). Ja pro k nám
nechodíváš, nezdali sa na ma hn-
váš.? (Suš. 700).

nezdara, darebák: Ty nezdaro!

Vy nezdary nezdárné!

nezdoba, 1. neistota, neplecha,

zvi. neistý hmyz, 2. plevel (v. t.),

3. pastvo, tveráctvo : Dti páchají

nezdobu (záp. Mor.), 4. rozpustilec,

slota: A ty nezdoby! (dok. 194).

Nezdobí, v Nezdobu, tra, na
které vždy roste mnoho nezdoby,
plevele (Vizovsko'.

nzhudny (nezhodný), kdo se ne-

mže s jiným shodnout, spíhnouti
(laš.).

nezhybný, neobratný (val).
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neznahaba, -y, kdo nezná hanby,
nestyda (vých. Mor.).

neznámec, -mca, lovk neznámý,
cizinec (laš.).

nezpsobný, 1. náramný, pílišný,

ingens : To je nezpsobné chiapisko.

Ten je až nezpsobn tlustý (vých.

Mor ). 2. vc možná, afe nezpsobná
= k víe nepodobná (Vah.).

nezruný: To je moc nezruné
pole = z ruky, nepístupné (Vah.).

nezvtý, divoký: Lée jak ne-

zvtý. Pibhía jak nezvtá (val.).

než, jen : Já sem béla také jedno
hoknotá, hale než jedno (hor.).

Našle než dva ibke (han.). Na zemi
nejsem nežli host (Suš. 57).

nežlivá =^ než: Lepší je polní

práca nežlivá ta u mašin (Ž. obr. 14).

nežesa: Takový nežesa! Má
již 29 rok = nechce se ženiti

(Slov. obr. II. 168).

neživý = mrtvý: Když do zámku
pišla, to zvíe tam leželo a neživé

bylo (Kda I. 151). Bratr byl již ne-

živý (Kda I. 179). Vidli, vidli, ale

neživého, meem probitého (Suš.

186). Ostáí neživý.

ni, zapírací slovce na Nov. Hro-
zenkov, Karlovicích, na Rožnovsku,
Jicku a laš.: »Pjdeš do skoty.?*

»Ni.< »By}a si v leše.?« »Ni.« »Kmo-
cháku, dy jste tuším pinesl hodn
penz.?* Švec praví: >Oh ni* (Kda
ÍI. 62). A všeci ju vitali, edem jeji

dcera ni (Suš. 85). Spi-li pan ho-

spoda lebo ni? (Suš. 745).

nibo = nebo: Dv galánky nibo

ženy (Karlovice).

nic 1. sesiluje zápor: Dnes néni

nic veselý. Tá muka néni nic sporá.

Dnes tam néni nic teplého = nic

teplo. Ten íovk néni nic dobrého
= v tom lovku néni nic dobrého.
Ptáci cosi nic nezpívajú. Nic se mi
to cosi nedaí. Nic se ho neboj

!

Nesty se nic ! Nic se nezlob, je to

pravda! Nic neki, je to pravda
(a p. pi imperative).

2. nic v nékterých složeninách bývá
ve vété doplkem výrokovým: Zme
všeci nic po nás. FeF je pivo nic

po nm (Mal. XXIII. 36). To je

nic po tym íovk =: niemný (laš.).

= To je nicpotak (laš.).

3. nic bývá ve vété asto výpust-

kové: Princezka prosila, voják nic

(Kda II. 10). Bylo rok, a bratra nic.

Donesu do kuta, Budilky nic ^^
nikde nebylo (dok. 9). Hledá} sem
ceíú hodinu, a kde nic tu nic ==
nikde nebylo nic, nikde jsem nic

nenašel. Dycky že nic, a hib plná
misa = pravili, že hiby nerostou

a p. Dlal jako by nic (Kda I. 263).

4. nic v úslovcich : Nic to :=: o to

nic, das tut nichts: Nic to. enom
dyž dostál své peníze. No nic to,

šak t to zas pestane bolet. E, to

nic! (vých. Mor.). No, tatik býváí

dysi také chlap, o to nic, ale vil
už sa kril= tom o není pochybnosti,

sporu (Vlk. 15). Vyšío mi to všecko
na nic = nezdailo se. Z nieho nic

Francek zatrúbíí na roh =: najednou,

náhle, z nenadání (Slav.L X. 374).

Z nieho nic chytit ho pod krk. Pro
nic a za nic ho bít = bez píiny.
Nic po niem = všecko je špatné,

nestojí za nic.

Nic, -a: »My hledáme Nica.* Ge-
nerální prohlídce policejní íká se

na Morav » hledat Jemínka* nebo
> hledat Nica*. Obojí má význam
posmšný ; krále Jemínka z pohádky
v jemeni také nenašli (Slav, L.
XI. 228).

nlcáic, nickamínek (Vyhl. VI. XIX.
149).

nicática, ovce, která pi dojení na
zkoušku nedá ani tolik mléka, co by
na dlani udržel (Kda II. 316).

nice = nic (laš.): Nestarej se

nice, uvaiš krupice. Ja se už nice

strašidla nebojím (Suš. 706).

nicej = nic (Jicko).

níkuFa, slepice s vnekem chmýí
na krku (val.).

nijaký, churavý, daremný: Su dnes
jaký nijaký. Ta tvoja e je taká

nijaká (Zl.). To néni na nijakú

:

když nkdo šel pro uritou zprávu

a dostane jen vyhýbavou, neuritou
(Vah.).

nikde : Nestavaj sa, dy a néni

nikde! (o slabém) val. asto elii-
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pticky: Voják hledal u sebe penz,
penz nikde (Kda II. 225). Nikeho
nikde, všeci na poli (dok. 10).

nikerý = nižádný: Z chlap ni-

kerý sa neosmlít do koia (Vlk. 97).

Ale nemel eše nikerý z tch chía-

pík vyhFédnutéj robky (Slav. L.
X. 300). Keby aspo nmusií lovk
nikerému súsedovi zavdávac (Dob.).

nlmo r= mimo (val.).

nití, n. coU. : Kousek njakých
cuck na drobet toho nití si odná-
šejí (R. a Ž. 46).

niva 1. jméno obecné = pole

(záp. Mor.) : Naši só na niv. Ženi-

chova niva nikdá nerodívá (^Suš. 487).

2. Nivy, Nivky, asté jméno tratí ve

všech krajích Moravy.
nizúko, nizúneko, velmi nízko.

niždíf, wimmern : Chíapec niždí

(laš.)^.

níže, nepravá pedložka s gen.:

Dolina níže Nových Zámk (Suš. 226).

í je to zahrádka níže brány dolní

(Bart. II. 80). Níže pti rýnských
být jemen (val.).

nížif se : Když se ti bude ten drak
riíži, tož ho klepni tou kyjankou
pod bruch = z pímého smru níže

se spouštti (Kda I. 24).

nižní, dolní (val.).

no 1. slovem tímto ozývá se, na
koho se do dálky volá: » Francku!*
»Nc!« 2. no šak, no tož, no može,
ale no dy — pisvduje.
nono 1. výstraha dítti: Sahá-li

dít po noži, po ohni, volá se »nono !«

(Vyhl. VI. XIX. 333 1. 2. podiv s nevolí

:

Nono! to só kuse (Btcha). 3, pisvd-
uje: »Tožobracaj zasej tyl* >Nono !«

povídaía Francka, »enom pibrzo!*
(Slov. obr. 109).

nonono : Nonono! co se tak che-

tlavé jako pazdei (Vyhl. II. 225).

noaha, -y, f. = nocleh (hor.).

nocleh : Má zde nocleh= doživotní

bývání bez pole za výmnu (Zábež-
sko).

nocovat 1. býti na noc: Nocovali
ti malíi u nás (Suš. 298). 2. míti

koho u sebe na noc : Nemohu, ma-
tiko, vás tu nocovati (Suš. 31).

Spíš li, i uješ, ili koho nocuješ.?

(Bart. II. 140). Nta i ho byío no-

cova (Suš. 393).

nocuTa, -le, bájená byto.st : Tou-
lalo-li by se dít do noci, chytla by
je nocuFa (ND. 41).

nocúvat, iter. slov. nocovat: Kde
nocúváte v Hoíomúci ? Dyž pijdu
na Vsetín, nocúvám u strýka (slov.,

val.).

noní íiaía, hesperis matronalis

(bot.) ; n. vlaštovka, caprimu Igus europ.

noTe n. hfeno, slovce pisvdovací

:

• Byls tam?* »Nore (hfeno) byí*

(hor.).

norák — norka = morák —
morka (Frýdlant .

noif, potápti: Ten se umi dobe
noit' (laš.).

nos: Už mu nos chodí k brad
na besedu = je staec (Zl.). i je ti

co n v nos.? ^ proti mysli (Bart. II.

153). Hnetedová býí na Rozinu du-

bovým nosem =: tvrdý, hrubý (Vlk
85). — nos u saní v. san 10.

nosaka 1. chva, která dít nosí,

2. plachta, v níž se dít nosí (v. nosit)

laš.

nosáky, pl. m., 1. dva hrnce spo-

jené, v nichž se žencm obd nosívá

(Brodsko). 2. vážky, na nichž se nosi

voda (Dob).
nosál', kdo má veliký nos.

nosit: Kde a šlak nosí? := kde se

touláš? Dit nosit = chovati: Pod'

nosit'! (laš.).

nosit se 1. Ráda se pkn nosím
= šatím (Bart. II. 388). 2. jezditi na
koni : Ty sa budeš na koni nositi

(Bart. II. 22). Kúpíí bych ti koa
šimfa, aby sa's nosila do kosteía

(Bart. II. 275). Já sa budzem nosi
na vraném koníku (er. 48).

nosova — nosuju= nosívat (laš.).

noša, bím : noša trávy. Uvázala

si velikú nosu
nošaka, velká putna se šlemi

k nošení na zádech, obyejn zam-
ená na mici (Vlk 9).

nošadla n. pl. == nosidla (Br.).

no tož 1.= ano (val.) 2, = tak tedy:

No tož dé nám Pámbu zdrávi (Vyhl.

II. 225).

ourala, -y, kdo všude ourá, slídí.
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nouze, draba vrna (bot.) záp. Mor.

nov, nový: Na nov msíc podvaž
bradavice nití (Mor. lid 232). Ze-

máky za nova msíce sázené neza-

sednou. Sekou-li se louky, když je

na novo msíek, krávy toho sena

nežerou (Mor. lid 292).

Novák. Nového souseda, zvlášt
takového, který z jiné ddiny pišel,

jmenovali Novákem anebo Novotným,
takže pravideln svého pvodního
rodinného jména pozbyl. Odtud se vy-

svtluje, pro se u nás tato rodinná

jména tak asto vyskytují (arch. I.

106).

novina, pole z louky nebo pastvi-

ska vnov vzdlané; odtud trati

toho jména.

novisko = novina (laš.).

novo, znovu (Jicko).

novomladý ženich, novomladá ne-

vsta (Svatební smlouvy 1749, Opav.).

Novosády, pl. m., vinohrad (Zle-

chov) ; pedmstí v Perov (Btcha).

novosedlí, nové hospodáství mla-

dých snoubenc : Je toho vydání

jak na novosedré. Nevsta mía
dostat' do novosedfé hned' dv krávy

(Slav. CL. XI. 274). Chudobná ne-

vsta valašská ptá si na novosedTé,

chodí po novosedlí.

novotný, nov vynalezený, v nov
pibylý: ktobúk (módní), zemáky (od

jinud pišlé).

Novotný, píjmení (v. Novák).
nový: n. nedle, která pipadá po

novém msíci (Mor. lid 90); n. léto

= vánoka, výslužka dvece o vá-

nocích (Jicko). Nové :=. nové obilí:

Do nového eše vystaíme. Až po
novém bude svaba. Máme svého

do nového ^dostatek, nemámenouze.
nožátko= nožika : Pišelt k nám

kancafírek o krátkých nožátkách
(Suš. 685).

noženka, nožika, malá nožka
(slov., val.).

nožgí, -á, n. = nozdry (val.).

nožice, pl. f. = nžky na stihání.

nožnlce, pl. f. = nožice (val.).

nucená epa, nakyslá (N. Híše).
f\y\\\f\2í=zuhal, kdo uhn, nosem

mluví.

uch, ich : Trefíí do hospody po
uchu. Donésía toho z uch = co
by ouchal, malou trošku (Vek.).

uchat, ichati: Krávy stamuenom
ouchaíy, aFe nežraly. uchám lov-
inu (v pohádce). Už se ouchali =:
seznámili, sblížili (v hrubší ei ; obraz
od ps vzatý).

nuka, ponoukati: Nukao ±a,
abych šéí s nmá (val.).

numera, f. ==: numero (Zábežsko).
uátko: z uschlého a opadalého

dírkovaného kvtu bodlákového dti
na záp. Mor. dlají si »uátko«.
Položí na takový kvt papír a uají
na jako na hebínek (ND. 185).

nudk, -a = najdek, nalezenec
(Frýdecko).

ura, kdo všude ourá, SchnuíTler.

úrat, slíditi, vyzvídati : Ten všecko
vyúrá.
urkat: prase urká, pokvikuje

slabo a temno.
útrák, mužský, který se nemá

k ženským; útrica^ ženská, která

se nemá k mužským (Dob.).

utro, vnitek: Ide se podívat do
utra= do vnit (dok. 235). Heterokl.

tvary hor. jsou: utri, v utri =
uvnit. Vyjdz z utri na javo.

núza, -ze, tžká nemoc, >dyž už
pracuje k smrti* : Já na tu hlavu eše
od tý núze nic nemožu (dol.).

nuzaif sa = nuzovati se (val.).

nuzník — nuzníca: Dybys býl

svým nuzníkem, dybys byla svú nu-

znicú = svým pánem (svou paní),

který se musí sám na sebe nuzovati,

o sebe starati (Zl.).

nuzný: Nevím, co sem tak nuzný
z=i nechce se mi do nieho, zvi. do
práce (Vah.).

nž v pl. nože = struhadla na zelí

(Podl).

nžky, pl. f., pták cypselus apus
(Zábežsko).

ny = nu : Pozi sa, ny ! (Dob.).

nyky (i nicky), neniky, nynkom,
nykym, nynkym =: nyní (záp. Mor.).

nynaf, spáti v dtské ei (Vyhl.

VI. XIX. 333).

nyno, perníkové dcko (Žár).
nyny! výraz podivu (hor.).
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O.

o pedložka I. s akkusativem zna-

mená : Z místo, okolo nhož, v jehož

okruhu co Jest, se déje : Na svab
nás byío o ti stoty. Náš dochtor

jezdí o ti míFe (v okolí). Dafeko
srny chodili, aj o dv, oti mile. Ms
gaFanku o ti iniFe (Suš. 531). Uhodit

ním o zem. LuFek, kame okametJu-
ený.K poá vozil se o ten sloup

(Kda ÍI. 32). O prst by ho ovinul.

O každého se otírá = každého po-

mlouvá. Každý o tebe zavadí jak na

cest o kamení (Suš. 502).

2. vc, která je pedmtem, pí-
inou, úelem déje slovesního: Zká-

zaía sem o miíého, a on mn ne-

pišéi (Suš. 319). Ty si sob myslel,

že já o t zkázu (Suš. 361). Darmo
íkáš o mé dít = žádáš za ruku

mé dcery (Suš. 582). Pastýi štyry-

krá za rok chodili o koláe, na sv.

Jií o píuek (dok. 208). Pišeí

k nám o peníze, o pomoc (Mal.).

Mnfe o to poradu, keho majó
voFe. Peci nebudu o takovó híó-

potu pesahat'.? (Mal.). Je-h o peníze,

zaíožím a (Zl.). Tam néni toFéj

o emesníka jak u nás :^ není ta-

ková potíž (Vah.). Vyliž chíopek

na nofepu, vyvratií tam hrnec s epu.
O epu by nic nebylo, ene hrnca

škoda byio (Vyhl. VI. XIX. 790).

ZFe je tam o vodu, aFe dobré o devo
(Dob.). > Penz nemám.* »To je

o síovo, a móžeš m« = teba íci

jen slovo (Vlk 26). Poá o to kií.
Hádá se s ém o šaty, že jich ne-

šanuje. Dostává o boty, že si jich

nenapucovál (Mal.). Snad se i o to

hnvá, že jenom 40 zl. dostal (Korr.

Pal. 199). NazapaTuj se o to, néni

ti po tom nic = neujímej se toho
tak horliv. Dyby nebyío o ma-
mnku, nechal bych to. O mne néni,

afe o dti (Zl.). Zaplaka museía
o vneek svj (Suš. 756). Neza-
ptae o nho žádný (Suš. 501). Ne-
naíkaj o (Suš. 451). Leží tam sy-

neek porubaný všecek o dveku
(Suš. 606). Je o to rád, že dostane

penize (Mal.). O toho psa su neád
= nerad jsem ho pozbyl (Zl.). A
mn o to síovo žaíuje (Mal.). Už
sme to dostali, o sme pracovali

(Suš. 451).

3. as, po jehož uplynuti co na-

stává z=. za: O dva o ti dni sa

vracali šverci ze Slovák (Vlk 36).

O ti o štyry dni sa pisypali Šva-

geré (Vlk 43). O rok o dva bude
vám synáek z vojny doma (Suš.

570). O rok Febo o dva bude z tebe

žena (Bart. III. 228). Budz sa tá

zahrada ryc o týžd o dva (Dob.).

4. cenu a míru rozdílovou : O živý

svt bych toho neudíáí (slov., val.).

Nechéí o živý svt. Zima li na sv.

Kateinu, pilož o peinu. O poznání

je to lepší. Utiskovat ho o šestku

= dával mu o šestku mén proti

právu. Rozešli se o dva rýnské (ne-

shodli se pi koupi). Už mH koa
zamtuvenyho, ale rozešli se o ko-

runu (Mal.). O toféj, že nemosíme
kupovat =: tak tak že vystaíme,
neprodáme nic. O toféj, že to ne-

zhniío (suché to není).

5. zpsob: Dtá, utíká o petrh.

epa roste vo skok (= skokem).

Má miíá má takovú mas, co zahojí

o jeden ráz (Bart. I. 87). V Rakvi-

cích sážú stromy o sto šest :=

o všecko pry (dok. 131). Dtá
o dušu, o všecko pry, o ti zdechy

(euf. = až pi tom vzdychá : Ježiš

Maria Jozef). Koze o své, ovce

o své (=: každé zvláš). Šli sme
tam každý o své Mstem šli každý
o své: Kupala cestu, Kúpatka
chodníkem (Slav. L. XI. 273). Žito

dáváme o své a jame též o své

(Dob.).

II. pedložka o s lokálem uruje:

1. místo, v jehož okruhu co jest, tkvi

i se déje: O blízce býl (vých. Mor.).

Nbyto ho o dom. Kdo vi, esli je

o dom. Día o dom (ne ve fabrice)

laš. Dlá vo dom (poklízí) záp. Mor.

2. pedmét innosti pi slov. délati,

pracovati a p.: Dlali sme vo lesi,
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vo díví, vo hnoji. Práca vo hnoji se

pro panímámu nesluší a zlaš dnes,

kdy mla vo chleb dlat. Jen ty,

panímámo, dlej vo svém == hle
si svého. Musí vo ní dlat =: okolo

ní, starati se o ni (Žársko).
3. vlastnost, ve vt bupívlastkem

nebo doplkem: Mlýn o trojím slo-

žení. Ml sem já píšalku o devíti

dírkách (Suš. 708). Ten traga byl

o pl kolci (Kda I. 178). Myslili

sme dycky, že asi o jednom dcku
nezstaneme (Pittn. VI. XVIII. 410).

Ped 30 roky kupila sem si almaru
a posavad' su enom o ní = nemám
než tu (Zl.). Pojedeme spoiu, aby
byío o menší útrat (Zl.) Vil ka-

fulu spraví o menším než dobru po-

lévku = o menším vydání, lacinji

(Slav. L. XIII. 112). To by byío

zTe o jednym (kdyby byl jenom jeden,

na p. dlník, k) laš.

4. zpsob: Dlá o své strav.

Enom o mlýnku živi byli (jen z toho,

co namleli na domácím mlýnku, na
žrnách) Zl. Pote, promluvíme si

sami o tom, aby bylo o kratší ei
(Zl.). Jenom dva groše mám, a o tch
chci dojí dom (Kda II. 198).

Kúpíl si surovú kvaku a o té došel

až dóm (val.). O hlad nedojdu dom
(Kda II. 198).

Ó ástice 1. potvrzuje ní výrok:

»Vera mi vytáhl kdosi na jarmaku
fajku z kapce.* >0 na jarmaku mosí
byt opatrný. « 2. vyjaduje nevážení

pohržky:
»
Jak chytnu hlku, vy-

poádám tl* >0 ba, ója!* 3. pro-

jevuje v odpovdi radostný souhlas

s nabídkou: >Jozefe, chceš kúsek
masa?* »Ochcu!« »Pjdeš-li s nama
k muzice.?* »0 pjdu!*

obadnút, okusiti: Jak husi obadnú
zrna, už dtliny nechcú (Vah.).

obahnný, okotný: Štyry koky
obahnné (Bart. II. 384j.

obat: Když oráovi pluh vyska-

kuje a kusy zstávají nezorány,

takovým kusm íkají obaly, ovály,

kocúry (Zl.).

obáTek, zdrobn. obFák, oblé po-

leno, ok esek (laš.).

obalena, vlasy o šrku omotané

a kolem hlavy otoené, jak je no-

sívaly ženy vdané, kdežto dívky

svobodné nosily je v lelík (cop)

spletené, dol spuštný : A viFéj ne-

pozná panenky od ženy: ona nosí

obalenku, to nesvdí na panenku,
to svdí na ženy (Bart. I. 15).

Lelík okolo hlavy dám, ženu a
udlám (Suš. 442), Lepší obalenka
než vrko (Suš. 441). — Na Krom-
ižsku nosily ženy do roka po svatb
»obalenu«,t. j. ervené kožené srdce

lelíkem otoené a bílý šátek složený,

jen pes elo do týla zavázaný,

>jako když hlava bolí* (Vyhl. II.

184).

obaleno, jako by obalil =. plno,

mnoho: Kdo nakouí dobytek ro-

jovníkem, bude mít na trhu kupc
obaleno (záp. Mor.).

obatovat n. obálková t, vyslovo-

vati 1 jako u, v: suza, tustý, uáska,

sedu, stodova, mydvo atd. (Dial.

I. 28).

obavi se, zabaviti se, zdržeti se

:

Kaj si se tak dluho obavila (Suš.

13). Andresovi jsem 5 zl. poslal,

zatím se zase obaví = obejde, mine
(Korr. Pal. 211).

obcina n. obeana, pozemek, jehož

vlastníkem jest nebo byla obec.

obáhnút, obsáhnouti: Oechy by
nebyli ani dvá chlapi obáhli, tak

bývaly klustý (dok. 131).

obíhnút = obáhnút (Zl.).

obdar, obdarování: za obdar dáti

komu nco (Opav.).

obdoref, zdolati: Némožu to ob-

dofe = nestaím sám na všecko
(laš.).

obec, -obci (val.) obecní majetek,

obecní peníze, obecní kasa: To je

na obci = na obecním, na p. strom,

studn. Zaplatí 5 zl. dc obci = do
obecní pokladny (Zl.). Pili na obec
(na obecní útraty). Zaplatí sa to

z obci. Mám platit do obce. Su
dlužen do obce. 2. obecní hromada:
Bude vbec, bubnuje do vubce (záp

Mor.).

obcai (pol. obieca, chrv. obe-

ati), obcet (han.), slibovati, uriti

nco na nco: Co mi pan Buh
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zaobcaí, to mn nemine (Suš. 280

;

var. pislíbil). Už je obraz malovaný,
Castochovu obcany (Suš. 41). Ti
rýnské obcá na šaty := uruje
(Zl.). Moc na dti obci zz: vnuje,
vynakládá. Ha na to desitko vobcim
= vynaložím (Jevíko).

obecína, obcina, obecní polnost,

pastvisko.

obecák, obecnik^ obecní les (laš.).

obecnica, obecní studn (laš.).

obdíny, pl. f. (objediny), co ob-

jedlého dobytku pi krmení na zem
padne: Dyž tee na hromice voda
po kofaji, sbíraj, sedfáku, obdiny
(Mor. lid 77).

obehnac, obeslati: BoJ som obe-
hnatý t. j. na soud, ke starostovi

a p. (Dob.).

obejít : Zelí je prý lepší, až je mráz
obejde (R. a Ž. 47).

obejít se 1. Jak se raška obejde
v izb, pkn zpívá = když po-
chodí po jizb a se obeznámí (Zl ).

2. Lid chudý se ve svých potebách
obejde u bohatších = dojde pod-
pory (R. a Ž. 93).

obéjza, -ze n. obéjdza, lahdka,
konfekt (val.).

obéknút sa na koho, osopiti se:

Kaa sa na obékía (Slav. L. X.
302). Obékía sa na rodie (Vych.).

obeFaf, zbleti : Prádío obefá
(hor.).

obenduTa, lovk ramená (Ky-
jovsko).

obepjatý: Býí enom kožú obe-
pjatý = hubený (ZL).

obraka, verbascum (bot, val.).

obrky, pl. m. pabrky ovocné
(Strážnice; jinde oštrlíz). 2. nádobí
hrníi po trhu zbylé, které pak se

prodávají »na úkol*, t. j. na hro-

mádkách po nkolika rzného druhu.
obrkovat, pabrkovati ovoce, po

trhání zde onde na stromech zbylé

(Strážnice; jinde oštrlízivat).

oberv, pl. f., obrvy, oboí (laš.).

obestat nco, obsáhnouti: Síópy
só tlustý, že dvá panáci proti sob
jich sotva obestali (Vyhl. I. 69). Už
ji jeji pasek obesta nmože (Suš.

316).

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

obsTec, -eFce, obšenec : Baak
mí dva palce z obseFce (Vyhl. VI.

XIX. 902).

obsí obrázek na stnu = po-

vsiti (val).

obšený: »Obšenej kopec« jest

kopec v Nmeckém u Jimramova,
na kterém se kdysi pastvec obsil.

>U obšeného mostu*, tra v Mi-
lonicích (Blanský okres 126).

obestí, vtší usedlost: Ma velke
obesti = velký statek (Opav.).

Vobéšinka, tra (Tebísko).
obeštý v nem, s ím, znalý

eho. zkušený (laš.).

Obtová, vrch u Luhaovic. Obé-

tové -ého, tra (Drnovice)

obezdušit, zavražditi: lovka be
vobezdušíl (Maš.).

obeznávaf, slíditi, hledati stopy
zve nebo škodlivých zvíat : Je novy
snih, hajný id obeznava (laš.).

obezzubf, pozbýti zub: Tak
brzo žádné naši neobezuble jak já
(Mal. XXIII. 157).

obežarti na obežart = opravdu
(laš).

obžisvt n. zbHisvét, tulák (laš.).

obžitý, pole na obžitym, jež

má svah na ob strany (laš.).

obhaat v. brázdit.

obhTédaf ohniše jde se, když se

urit neví, »mohlo li by z toho co
(svatba) býti,* a proto se nejde »na

isto* (na námluvy): Kolikrát byli

už u nich obhféda ohniše (Vlk 20).

obhTédtý pass. = obhlédnutý:

Už rhéí nevstu obhfédlú (val.),

obhlédnú: Cigánka mne ob-

hlédla = uhranula (Zl.). A co toho
lovka obhledío = co se mu
uzdálo (laš.).

obTedy, pl. m. : Po záletech rodie
ženichovi nebo nevstini vybírají se

na obhledy = obhlídnout si, co ne-

vsta nebo ženich má (Vyhl. VI.

XVÍII. 42) = slov. ohfady.

obhtobn, -í, pl. f., obrub u studn

:

Mosíja byt ty obhíobn nové (Vych.).

= ohíuba (v. t.).

obhradlt, vypraviti, poíditi: Debe
mn to tam nkdo obhradil (Zá-

bežsko).

16
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obhrknút, obstoupiti: Dti ho ob-
hrkty (Zl.).

obhrnovaf: Strach rri obhrnoval
^ obcházel (laš.).

obcházet: S pánem Bohem bute,
tatíkovy ovce, nech si vás obchází
ode dneška kdo chce (Suš. 456;
var. opatruje).

obcházaníca, zbytek nádivky do
jelit, na kterou se již nedostávalo
stev; upee se potom na pekái
(Zl.).

obcházka = obcházanica (han.).

obchod 1. obcházení: Byí sem
na obchodech : v as jubilejní

z chrámu do chrámu nebo ke kí-
žm (Píbor). 2. vobchod, kravské
pirození (záp. Mor.).

obchodit 1. šaty = obnositi;

šaty obchodné (val.). 2. Kupce až

mráz obchodil (Kda I. 231). Slabota

ho obchodila = slábl (Kda I. 262).

obchodit sa 1. Já sa obchodím
s dobytkem= vedu obchod. S ovcami
sa neobchodím, sich abgeben (val.).

2. obch. sa máíem = na mále pe-
stávati. Obchodím se jak možu
=: sich fretten (val.).

obchoditý: Kamna takové krásné

zeFené zbúrali a postavili si obcho-

díte bííé ==: které lze obejít, ne do
stny zastavené (Slav. L. XII. 228).

obchudtý, zhubenlý (laš.).

Obchzky, pí. f., tra u Hranic.

Obícky, na Obickách (malé obe-

ciny), tra (Dubany).

obícný, kdo mnoho sní, žravý:

Já néjsu obícný, ale dyž pijdu
s práce, chutná mi (Zl.).

obldv: obidv roby: ale oM
roby (val).

obih, obéha^ obchod, hojnost: Le-

tos nbudže žodneho obhá, a kaj

nni obhá, tam je chudoba ; kaj

obih panuje, tam lovk dycky cosi

zarobi (Kt. Dod. I. laš.).

obilí, pl. obila: Letos sú obila

slabé. Na Valaších a Laších obilí

znamená tolik co réž (žito) : Vy-
mlátil mu všecko: obilí, jemen a

žito (Kda I. 184).

oblTový mch = obilní, na obilí

(laš).

obíra 1. ovoce, esati, trhati

(Místecko, hor.). 2. = vybírati:

Už já ty pantliky dodírám, co mn
mj tatíek obíral (Suš. 443). Kdo
ty rže nosit bude, mosí byt šohajek
obíraný (Bart. III. 148).

obírat sa : 1. Husy sa obírajú

= istí si kídla zobákem. 2. Pkn
sa obírá (= brchá, ohání, vetí sa),

> stojí si dobe*.
obistný = obícný v, t. (laš).

obitek, oklešek, Priigel: Byío by
ta na nho vza obitek. A nedo-
staneš obitkem (Jicko, laš.).

obižný 1. rok = úrodný (v. obih),

2. peníze = které jsou v obhu,
bžné (Kt. Dod. I. laš).

objeda, -dy, m., kdo mnoho sní

(han.).

objéraka : Mali objéraky= ženy,

jež obíraly zeh' na strouhaní (Dob.).

objeza, -ze n. objedza, lahdka
(val.).

objezd, objíždka (val.).

objezky = obdiny (v. t.) Val.

Klob.

objezný =: obícný (v. t.) : Legrút
býí velice objezný; strava vojenská

mu nedostaovala (val.).

obktad n. okiad kola, okruh kola

složený z loukotí (v. vz I., II. 5).

okolit = okolin, v celém
okolí: Okolit néni toFéj húsenek jak

u nás (val.).

obkráat ^ obkraovati (vých.

Mor.).

obkruda, obklizení, šuchtaka po
dom: To je obkludy! Dostali smy
ti mchy kobzali za obkFudu (laš.).

obkuska, devná (vyezávaná)
dýmka (Vek.).

obtacint: Letos hodn obíacinío
=: je všecko lacinjší. Žito obíacinío,

réž podražila.

oblá, -a, m., kloub lnu (Žár).
obláka šat = jedno obleení

(han.).

oblak : Doj krávu pod oblaky =
na dvoe (Daicko).

oblak, devo neštípané, poezaný
na kusy strom ; šípa, oblak na póly

rozštípány; poleno, kus deva vbec
(Kyjovsko).
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oblaka (vublaka), pl. n., tra
(Skreje).

obtapek u vozu= žabka (v. vzV.).
obtapi, obejmouti: Seda na hi-

batko obíapim dževatko (Suš. 645
iaš.).

oblavknút koho, obalamutiti: Ob-
Favkí oba. Že ste sa mu dali ob-
ravknút! (vých. Mor.).

obTe 1. -a, m. (slov., val.), 2. -e,

f. (Iaš.), oblek (v. t.).

obl'eení = oblek (v. t): V lite

chodívali bez obleeni = bez kabátu
(han.).

obl'eek 1. skrovné šaty, 2. dtský
oblek (kalhoty s vestou spojené), 3.

povlak na peiny (Opav).
oblednúf, zblednouti: Utrhía som

tri ržiky, obFedla som (Suš. 552).

oblehnut: Sestra obrehía^ufehla
nemocna (vých. Mor.).

Obrehté, ého, tra (Vizovsko).

obTek, -u, svrchní šat: halena,

kabát: Dnes može chodit bez obFeku.

V líté lebo k muzice chodijú dvata
bez obleku = bez marýnky n. lajbla

(dok. 172).

obtem : Jí oblém = hltav (val.).

Jak doneseš funt tabáku, tož to obíem
chceš vykúi =^ najednou (Slav.L X. 297).

obTesk: Veliký oblesk v horách
se udlal, a bylo svtlo jako ve dne
(Kda I. 154).

obTéf, pohti: Vte, tak a suzy
oblély, dyž sem síyšeía, že to prodat
(val.).^

obTevIt : Obleviío =^ nastala obleva,

tání.

obTézt : Híava mu už hodn ob-

lézá = vlasy mu lezou, dostává pleš.

Má híavu oblezíú jak kofeno. Hla-

vnka mo vobleze (Suš. 557). Dobe-
tek vobleze (Zábežsko; slov. oíýá).

Ruka opaená obleze = oloupe se

z kže. Podobn v eštin lidové:

Pijdou na t asy, oblezou ti vlasy

(Erb. 317).

obrežet : Nemožu ani obležet ani

obsedt (o nemocném, jemuž i ležeti

i sedti jest obtížno).

oblíce, pl. f. = kulánky (v. t).

oblíky, pl. f., ledviny (Iaš.).

obliovat, líit (bíliti) na nkterých
místech, kde teba: Dy sem v so-

botu obliovaía (Slav. L. X. 303).

obllnec, -nca 1. =: oblak, oblé

devo (záp. Mor.), 2. oblý sloup

(val.)

oblisknút se, zablisknouti se:

Oblisklo se, a hrom udeil do koího
(Kda I. 234). V zemi se cosi obliskío.

Enom sa v izb obliskí a ten tam
(vých. Mor.).

obliskovat sa: Msíek sa obli-

skuje ve vod. Boty tak sa mu obli-

skujú (Podl.).

oblizío, lichotník (Iaš.).

obliznút, oblízat: Enom si z nich

nedlej smíchu, abys nco neoblízl

= nedostal bití (dok. 62). Aby teba
aj hanby neoblízál r= nedošel (Slav.

L. X. 297).

obližhuba, -y, m., lichotník (Iaš.).

obllžmiska n oblizmiska, -y, m.
1. mlsout, 2. prst ukazovák, jímž se

vylizují misky (v dtské ei).
obtova, -, f. = ohlube, roubení

kolem studn; )inak pl. olovn, -i

(Opav.) srovn. obhlovn.
o\3\07\\^ obkládat 1. knihu= vázati

:

Mosím si dat ty knížky (modlitební

knihu) obložit, aby se mi to neroz-

trhalo. 2. Už je koFeko obložené

(od kováe železnou obruí) (Suš.

534). 3. obložit peníze (vypjené
hypotékou).

oblubkovat (o-) nekeho, lichotiti

se, zvi. hladiti nkoho (han.).

obmava v, obmluvi
obmezif: Obmezíl to =: vytkl,

konstatoval. Obmezili to u sudu =
udali (Vah.).

obmtuvif = pomluviti: Obmluvitm muj kochanek mezi fudzmi
všudže; nch že un m néobmava
(Suš. 388; pol. obmówi — obma-
wia).

obnášat: Mrtvého obnášajú hro-

mikú = chodí s hromnikou kolem
nho (dok. 280).

obnést: Budem nosi kon kolem
lesa : který toho kon tikrát ob-

nesem, toho bude (Kda I. 61). Když
se kráva otelí, hospodá obnese tele

na zemi ležící tikrát nohou == ob-

16*
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nese zdviženou nohu nad ním s pravá

v levo (Mor. lid 253).

obníek: Ohníkem ši mchy =
stehem na vrch, když se dva kraje

složí (val.).

obnova, vnov napadlý sníh (val.).

obnož, -a, m., výhonek: Rže
majó pkný vobnože (Suš. 466).

obnožky (vubnužky), pl. m. =
podklásky, klásky pozdji dozráva-

jící jiných (záp. Mor.).

obo, -e, f. = ovoce: Nezralá

obo (Vyhl. I. 40); též laš.

obojeník, utrakvista, » rozpráví

moravské he nmecké* (Doubravník).

obojek. Hrnec: Na krk si ovázala

obojek, fok na foko nabírané, ten bel

zloté a veleké jako pložny koleko,
až na ramena ji trel (Vyhl. II. 139).

obojova koho 1. zvítziti nad kým
(val), 2. obrániti bojem: Ludvík zaal
palašem mezi n sekat, až bratra

pece obojoval (Kda I. 179).

obok teho, pes to, na vzdor
tomu (laš.).

oboTet co: Nemohl toho obolet
:= uber's Herz bringen (»pes srdce

penésti*!) Zl. Srovn.: Jeden krají,

když pláš krajieše, nemohl strpti

toho, ukrade jeho nemnoho (Výb. I.

257).

oboa, -, oóomja, -e, odomna, -y,

ohonin, -a, devná nádoba placatá,

v níž se žinice rozesílá (Kt. Dod. L).

vobor, tra polní. Každý sedlák

má nkolik vobor (Zábežsko).
Oborky, n. Obrky, na Oborkách,

tra (Vizovice).

obrábaf pole, obdlávati (laš.).

obraca sa, piiniti se: Mosíte
sa dobe obraca, chcete-li to do-
día (val.).

obrajt (Bereiter), finanní strážník

(vých. Mor.): Ohledám se kolem,
zhlédnuli obrajty (Suš. 536). Dyby
tch obrajt nebylo! (Vlk 28).

Obrany, pl. f., tra (dok. 188).

Obrany, pl. m., zícenina nad Ru-
savou (Slob.).

obrat, obírat, vybrati : Ober tam
tuného barana (Kda II. 294). A kdo
ho porúbáí, ten museí byt šohaj
obíraný (Suš. 606).

obrátit : peníze na sebe, na nco,
verwenden (Zl.). Obrátil ke mn srdce

(Suš. 688). Na devátý rok sa jí

obrátilo :^ jde jí (val.). V drobný
prach se obrátila (Suš. 179).

obrátka: Na obrátku tu býí =
hned. Vil je de na obrátku =
krátký (Zl.). Na obrátce pesil (Mal.

XXIV. 141). Pišéí ped matm
obrátkúm = chvilkou. Vyjdi s tým
dvatem na obrátku ven (Vah.).

obratník = úvrat (v. t.) laš.

obrázek : Povdli jí, že si toho

ist za obrázek nedá (dok. 97). (Ve
starých jizbách visely obrázky na
stn za stolem v ad, dolním kon-

cem jsouce openy o »lištnu« [tenkou

de^štici], horním uvázány za provázek

o hebík tak, že od stny odstávaly.

Za obrázky takto naklonné uscho-

vávaly se knížky, listiny a jiné pa-

mátky. » Nedáti si nco za obrázek*

mívá význam ironický.) To je roba

jak obrázek = šumná, hezká (Vah.).

ernó pantfu nosi budu za lásku,

mj obrázku, velikó = milenec (Suš.

181). Žert. = bankovka.

Obrázek, na Obrázku, tra (Vi-

zovsko).

obrázka, -y, f., oka nadlaná na

vrchu na bii, etízek na bii uple-

tený, aby se bi zkrátil (laš.).

obrazit 1. zavaditi o bolák: Ob-
razil sem se v bolavý prst. 2. Obrá-

želo mne na žaludku ^ bolelo. 3.

Petžký ved ho obrazil = zaal

(Suš. 28, laš.). 4. Tú eú ho velice

obrazil = urazil (vých. Mor.).

obraznica, -ce, ženská, která »se

má kole chíapch*, srovn. obrázek

(Vah.).

obráža, trápiti, sužovati: Obraža

ju vid (ved) laš.

obraženina, rána od udeení
v boláku.

obražený : Já néjsu v hlavu obra-

žený = »na hlavu padlý*, auf den

Kopf gefallen (ZL).

vobeznice, -e, stolice ezací; na

ní kobyla a v kobyle hlava (Zá- \

bezsko).
obídi nco = poíditi, spo-

ádati (val).
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obidný ^ obídlý (las.).

obísto = povíslo: To už je

proti obíslu = pes píliš (dok. 287).

obroda : úroda (val., laš ).

obrodit: Stromy obrodily = mají

ovoce (Zl.). Obrodí se vám cibule,

obrodí se vám pšenice = hojn
urodí (Suš. 740). Stromeku, obro!
(Mor. lid 17). Ve Slezsku sejícího

hospodáe pozdravují: Pambu po-

máhej a obro! (Mor. lid 101).

obrojec (?) : Tu ti nesu ovoce

z nebeského obrojce (Suš. 9. v leg.

o sv. Dorot). Je to asi zkomolenina
pol. ogród

;
jsou v leg té i jiné

polonismy, jako: pijechal, odjechal.

obrok, zrnitá píce kom ; hor.

ezanka s ovsem : Dávej obrok, seno

moje (Suš. 174). Prvé's mi dával

mírku obroku (Suš. 532)
obrovnat : Maj tam obrovnané

ervenu hlinekú (Suš. 635) v. ob-

rovnávka.

obrovnávka, barevný pruh, ob.

modrý na bílé stn chalupy z vní
podél náspy pi zemi asi tí prst
zšíí. Dm se líí a dole se odrovnává
(vých. Mor.).

obršlák, široký límec, krésl,

k ženské košili (dol. z nm.).
obrtel', -tfa, pohyblivé devce, po-

ložené na podúšici a spojené s ní,

násadem a nápravou svoenm, pro-

streným derou. Na obrtli spoívají

žebiny (v. vz II. 9, IV. 7).

obrúbit ddinu, praví se o že-

brákovi, který celou ddinu dm od
domu zobchodí. Ceiú krajinu ob-

rubí! = dokola obešel (vých. Mor.).

Vobróbíl všecka hospod =: zob-

chodil (Maš.).

obrubky, pl. m., tísky, které pi
obrubování paezu odletují: Pi-
nesla sem pTny mch obrubkuv
(laš.).

obruby, pl. m., osekaná deva,
kolem otevené studn spjatá, aby
do ní nkdo nespadl íVah.).

obruník (= obroník.?), veliká

devená nádoba, ve které se kom
seka míchá (han.) = mátník v. t.

obrus, a, šátek ženský na krk
(Perovsko).

obrst, obrostat: Už obrostá me-
chem =: je starý (Slob).

obrví, -vá, n , das Trfutter (Kt.

Dod. I. val.).

obsaž, -e, f., objem, co rukama
obsáhne : Jedfa tíustá na štyry ob-

saže (val.).

obsedt, »vydržeti na míst sedíc « :

Afe neobsedí vám na míst ani na
obrátku = na chvilku (vých. Mor.),

obseva = výseva : Ma na 10 mic
obsevy (laš.).

obsíhnúf = obsáhnouti: Všecko
sám neobsíhnu ^ nezastanu (Slav.

L. X. 135).

obsíta, -a, sluha kanceláský,
který pináší obsílku: Netrvalo ani

te dni, jož to (tu) bel obsila
(Hoch 63).

obéiv, -áevu, obsev, obilí, co se

vyselo: Po jeho smrti ma novy ho-

spoda vrati obáiv (laš.).

obsktadi, pluhem do kola objeti,

brázdu do skladu zorati (laš.).

obskúat, obcházeti slídav: Jak
se zveeí, už to obskúá okolo

oken (dok. 62).

obsmtat se, lín obcházeti, lou-

dati se (vých. Mor.).

obsmrda, -a, lovk dotrn
úslužný (vých. Mor.).

obsmrdat sa kolem koho, do-

trn si koho nadcházeti (vých. Mor.).

obstanú, obstoupiti: Chíapi ob-

stanúli Vrka a vítali sa s ním (Vlk

91).

obstara sa o, postarati se (val.).

obstárek, rka, starý pacholek

rzi.).

obstární: muž, žena, lovk :=:

>starší« (Zl).

obstarožní, obstárlý, kdo již

stárne, dosti starý.

obsiá: Moheí sem na tem ob-

stác = pestati na tom, spokojiti se

(Dob.).

obstoj : Vede se nám chvála Bohu
na vobstoj = obstojn, dosti dobe.
Dyby nebylo nazbyt, pece bude na
vobstoj (Žársko).

Obštrléz -u (n. -líz), pabrky
ovocné == oštrléjz v. t. (z nm.
Obstlese).
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obštrlézovat, pabrkovati po stro-

mech po sklizni ovocné (han.).

obsúdit koho, vyhráti pi na n-
kom: Obsúdíí ho o to pole (vých.

Mor.).

obsypat: Už ma obsypaly moje
drobné dti (= mám jich mnoho)
Suš. 59.

obšata 1, obšacení: Je vypíata
(dan), útrata (vydání na poteby
domácí), obšata, na to teba všelijak

zaháat (Zl ) 2. šactvo: Nemám na
zimu obšaty. Obšata njaká se mosí
kupit (vých, Mor.).

obšasnit, šastným uiniti : Budeš
brzy obšastnna za tu tvoji trp-
livost (Kda II. 191).

obšíbrat, okousati okraje list:

Húsenky obšibraíy zefé (Slav. L.
XI. 435). Husy obšibraíy písadu.
Satát je obšibraný od kur.

obšilir, -u, (han.), ohrTejé, -u,

(val., slov.), vostrliz, -u (Br
), pa-

brky ovocné, jež dovoleno jest po
sklizni pabrkovati chudým, zvlášt
dtem, i na cizím (z nm. Obstlese).

obšuhrat, -rám i -u, obe-
schnouti po povrchu, okorati: Pecen
chFeba býí v šatce zatoený, aby
neobšuhráí (Vlk 43).

obšírný, rozšafný: lovk, hospo-
dyn (Novomstsko).

obšustnút hanbu, utržiti (Zl.).

obtáka n. otáka^ praménky
slámy, jimiž se v zim noha otoí,
než se obuje (vých. Mor.).

obtáhtý, pass. = obtažený: Msto
bylo obtáhlé erveným suknem (Kda
I. 287).

obtáhnut, ošiditi, obrati: Obtáhli

ho v kartách o všecky peníze (Zl ).

obtšova, potšovati, tšiti: »Ja
sa ty, cérko nediv! < obtšovaía
ju staena (Slav. L. XI. 321). Už
sa budem tady tak sami obtšova
(Slav. L. X. 299).

obtža, -že, = obtíž: na obtžu
(laš.)

obtinek, -nku, odrubek: Rubali
sme pniky, a jeden obtinek mi
vretí do oka (laš.).

Obtopit, obtopovat koho, opatiti
koho topivem na svj groš.

obfúchnúf, obeschnouti: Až to

(seno) po jednej stran obúchne,
budem obraca. Eše bíato ne-

obúchio (val.). Pod pekaovýma
oknama nájprv obúchío (Slav. L.
X. 32).

obtúTavý, druh tance (Suš. 602).

obtúlit, obtúfat, obejmouti, po-
líbiti: Držali sa koFe krku a ob-
túFali sa (Vlk 22). ObtúFám ruiku
(Suš. 451). Di, obtuf kmotence
ruku!

obui, abrichten: Kupií hiba

;

až ho trochu obuiJ, to ho pedal
(laš.).

obudít, zbuditi : Obute mne
O štyrech (Zl.). Král obudil své do-
mácí (Kda I. 143).

obudit se, probuditi se, procitnouti

(pol. obudzi síq) : Obudít sem se

o pínoci (Zl.). Ráno se vojsko obu-
dilo (Kda I. 67).

obuli se, zboiti se: Ze se obu-
lila. Komin se obulií. Pec se nam
obulii =: kamna se nám zboila,
žena slehla (laš.).

obušek, sekerka o krátkém topoe
na klestní strom, sekání proutí a

p. (slov.). Na Valaších je obušek
úzká sekerka o dlouhém, tenkém
toprku; užívalo se ho za hl na
cestách pespolních na obranu (Slav.

L. X. 373).

obuší, náušnice (Kt. Dod. I., záp.

Mor.).

obut koho, ošiditi: Ten mne obúí!

(Zl.).

obutý, dosplý: » Nejsme všeci

obutí*, napomíná se mluvící, aby
nemluvil eí neslušných (obuti cho-
dívali v lét jen dosplí) Zl.

obuví, -va, n. coll. : Obuvi byío

v nepoádku (Opav.).

obúvaf : Chováme ai obúváme teho
sluhu = dáváme mu stravu a obuv
(Dob.).

obyaj, -e, f. (val, hor.) 1. obyej,
2. povaha: Sohaju, šohaju, s tvojú

obyajú, vru mi pre teba šetci ludza

íajú (em. 49). 3. obyaje -, m.,

Launen: Ten lovk má obyaje
(Podl.).

obyajní lovk, launisch (Podl.).
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obyto : Pozvali nás enom na obyío
^ jen tak, aby se neeklo, na oko.

DJáí to enom tak na obyío = aby
lidem oi zastel, podnikaje vlastn
nco jiného (Zl.)-

obýmat = objímat (vých. Mor.).

obyt nkde » vydržeti' (aushalten) :

Nemože tam obyt. Tá nikde neobude
(Zl).

obyt sa, obývat sa: 1. Jak sa

obudeš, nebude a chtt žádná =
opozdíš a sestárneš (Slov. obr. II.

66). Nebudeme se tam díúho obývat
^ zdržovati, meškati se. Nemám se

tu kdy obývat. Kde ste se tak díúho
obyli Nebudeš se doma nic obývat?

(Zl.). 2. Ja se bez toho obudu =
obejdu. Ja o tom obudu =r pestanu
na tom, to mi staí (laš.).

obývka : Pacholek koupil si živnost,

zem a domeek a oplácel obývku
císaskou ze zem jako jiný soused
= povinnost da (Kda II. 95).

obýžat = objíždt (Zl.).

obzajt v. vazba.

obzajtovaf kolem nkoho, obska-

kovati (Frenštát).

obzdotaf, zdolati, zmoci : Nmožu
to všecko sama obzdola (laš ).

Obzína -y, píjmení (srovn. násl.).

obzinút: Chce sám všecko obzinút

= dostati, všude býti a ze všeho

míti. Ty bys rád sám všecko obzinúl

= pro sebe získal. Dybyste mohli
také nco obzinút! =z uloviti, dostati

(Zl.V

obzobat, -bu: Janek to udíá, a

ty to obzobeš = vylížeš, budeš za

nho potrestán (Zl.). Dívka obzobe
za hospody = dostane huby (dok.

107).

obzut (-0-), obehrát, ošidit ve he
o peníze (han.)= obut (v. t.).

Obžáry pl. m., tra (Jedlí).

obžerná veera : Veer ped
štdrým dnem má se hodn najísti,

aby se na štdrý den mohl postiti

(Dob.) v. hojná veera.

obžertovat: Žádného sem neob-

žertovaí = ani žertem neobelhal

(Podl)

obžínka : Bujné obilí se z vesna

obžíná, aby nepolehlo (Jicko) = ží-

nání (han.), v. t.

obživa, Lebensunterhalt: Pjdu do
svta, abych tam nejakú obživu našéí

(vých. Mor.). Žebrák chodí k nám
na obživu (Vych.). Chodi po obživ
= po žebrot (val.)

obživit: Já sem žena dost chudobná,
ráda bych se obživila (Suš. 14).

ocasmaný, nejapn obleený, ob-

lekem petížený (val.).

ocas, -a: Dolky uvazují si šátek

na ocas tak, že dlouhý cíp splývá

po zádech a vpedu jsou ušniky.
Dycky nechává ocase fedakde =: ne-

doplatky, drobné dluhy (Vah.). On
(muž) je u ní (ženy) za ocas =: za

nic (Novomstsko).
ocásat: Vtr nám všecky jabka

ocásáí = oklátil (slov.).

ocasatý: V první polovici minu-
lého století Hanáci nosívali tak zvané

ocasaté kožuchy, které na pedu ne-

byly rozstíhnuty a proto se oblí-

kaly pes hlavu jako mch, v zadu
i v pedu se úžily v »ocas* (Vyhl.

II. 182).

ocásek 1. Nemá v chlív hani

ocáska := ani kouska dobytete (Je-

víko). 2. lelík, cop (slov., hor.,

Jicko, laš.), 3. stopka ovocná (laš.),

4. úponek na rév = ruka (slov.).

ocáska, -y: Ve vovsi roste vo-

cáska, má zrnko s vocáskem (Mor.

Budj.)
ocasná, -a, druh jablek s dlouhou

stopkou.

ocasná!', -a, pulec (val)

ocasní, -ího, penžní dárek, který

pi prodeji dobytete kupitel z po-

vinnosti dává pasákovi, dvece nebo
pacholkovi (od vol). ezník musí
dat dvece vocasního, kdyby nedal,

dveka má právo uíznout teleti

vocas (Br.).

ocasník, -a, ervené soukynko,
které se pivazovalo kom na oca-

sích od uknutí (Vyhl. II. 122).

ocásnout se na nkoho, osopiti

se (Žársko).
océbl sa na nkoho, osopiti se

(val.).
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ocel', a, m. : Z ocela šablenka

(Suš. 122).

oceli, celou jistou dobu nepe-
tržité nkde pobýti: No ráda bych
vdía, oceliž-i (= ocelíš-li) doma?
Ten Ozef eše neocelí, pjde eše
jednúc do toho Vída (val.). Vil
Ozef doma chvilku neocelíí =^ celé

chvilky nepobyl (Vlk 86).

ocet, -cta, omáka z drobv a

krve vepové v oct syrovátkovém
vaených (slov.).

ocknúf sa, octnouti se (val,).

o : O, že tam budu spis, t. j.

o se vsadíš (Mal. XXIII. 155).

Oaba zemáky, okopati (val.).

oadnút, od slunce býti opálenu:

Tá je oadíá jak cigánka; odtud
píjmení Ocadlík.

oamovat, zevlovat (Loštice).

oápit, roztáhnouti (ruce): Už
méí ruky oápené, enom ho chytit

(slov.).

oehlat, -hlu, odrati z chlup:
Kde se tá kráva tak oehíala } Máš
kabát na rukávech už hodn oe-
hianý (Zl.)

oekávat s gen : Tam si budeš
odpoívat, dne soudného oekávat
(Suš. 14).

oepi, pohlavkem udeiti (Suš.).

Oerat, zernat: Moje bílé tío
všecko oeralo (Suš. 147).

oi: Pišlo mu z oí, t. j. pišlo
mu zle z cizích oí, byl uhranut:

Hledí na mne, div mi z oí nepijde
(Mor. lid 197). Necho mn na oi
(Suš. 288). Pán byl velmi smutný,

že se mu tak v oích ztratila =
vihled (Kda II. 193). Kupoval jí

stevíce a pkné prasky s oima ^
s lesklými kamýnky (Suš. 641).

oím : Néni svému bruchu oimem
= peje si.

okaa, -n, ovce, která má kol

oí erné proužky (val.).

okáva = oekávati (val.).

oko, jméno psa, který má nad
oima skvrny (Dob.).

otovif, oženiti: Mosím teho

našho chaloa oíoveic (Dob.).

oný, pkný napohled, úhledný:

Anuši zdálo sa všecko neoné (Slav.

L. XIII. 75).

oubrat, ošubrat = obšubrat v.

t. (Jevíkoj.

out — ouju — oúí, uslyšeti:

Ouj, Jane = poslyš (hor.).

od pedložka s genitivem uruje:
1. osobu nebo véc^ od které co

vzdáleno jest; asto ve smyslu pe-
neseném: Kdež ty si od svatých, od
tch konopí! = chyba lávky. Fará
od rechtora nebude = proti rechto-

rovi. Bli vod sebe vo dvojko =i

rozcházeli se pi prodeji o dva zlaté.

Sú dva rýnské od sebe. Nésó jednak
stái; só meslim od sebe dva roke
(Mal.). Kdež to je krok od koa
(= od koského kroku), de je jak

debe kráva šía (Mal.). To sú šelmy
jeden od druhého = vedle. Je od
muža = nežije s ním, sú od sebe
(manželé rozešlí). Dti vod škole =:

které již ze školy vyšly (Žársko).
Díly od Popravy (jméno trati) =
vedle. Klínek od Dínová (Poenice).

2. osobu nebo véc, od niž co svou

uritou vlastnost bére: Já su od
pravdy= mluvím pravdu, pravdo-

mluvná. Je od ei, od huby =
ený. Co je po té matce (= ma-
ceše), dyž néni od srdce = srdená
(Suš. 161). Ty nejsi od nho ani

sen = nemáš ani nejmenší podoby
s ním (Vah.). Pachoíek od koní

Pišli duchové, co byli od toho po-

kladu — strážcové (Kda I. 139).

Vzala klíek od sednice (Suš. 151).

Vra mn Wúe od slobody, od
slobody od panenskéj (Suš. 392).

Pometlo od pece (Suš. 743).

3. vc^ která jest pvodem, stavu

trpného: Je nemocný od jater. Dvá
vyhoeli vod hroma. Umela od nohy
(t. bolavé). Umel od fótosti (Mal.).

Nemohl chodi od hladu (Mal.). Ne-
bude pršet', je od sluneka pkn.
Te šate se hébó od moFu. Od té

íampe je hodn vidt. Zhas, už

budeš vid ode da. Už je teplo

od sluneka (Mal. XXIV. 143).

4. osobu nebo vCy od niž se jiná

odlišuje vtším stupném téže vlast-

nosti; pi kom parativech a výrazech



249

smyslem komparativních : Mám já

bratra míadšího od sebe (Bart, III.

310). O puoí tretja roku je staršja

ode ma (Dob.). Kdež ten je ode
mne míadší. Su od vás o dva roky
starší (Zl.). Po hub je Janek od
tebe inši (Mal. XXIV. 143).

5 nemoc^ od níš co jako lék po-

máhá ; asto attributivné: Uriiél po-

máhat od oí (t. bolavých). Od vku
néni reku a od smrti ferara. Od
eho je to.? (= od které nemoci
pomáhá ta zelina). To je od žaíúdka

(t. nemocného), od zub. Fíjá sa to

od zimice. epík je od kašFu, hlíst-

ník od žaíúdka. Prášek od kašfu,

kapky od koFery (Zl.). Stešn sú

od zástavy = zácpy (val.). Syrná
polívka je dobrá od žalúdka (dok.

103). Dal mi vod psiny (t. lék) (záp.

Mor.). Kopala sem to vod ke
(záp. Mor.). To od malýho ston =
od porodu (dok. 89). — Pedložka
pro znamená pravý opak: »pro la-

ksírku« užívá, kdo ji chce dostati,

aby se vyistil.

6. vc, od níž co zneištni bére;

nejastji pi slovesech býti a miti\

asto attributivné: Kabát je od
vápna. Máš boty od bíata. K je

od blata (t. zastíkaný). Máte kabát

od stny. Néni (nádoba) od neho?
= je istá } Maso je od seky (bylo

v sece, kteráž na nm zbyla). Od
eho zas máš ty papre.? = ruce

zašpinné (Zl.).

7. pedinét, od nhož pomr od-

platy, mzdy pvod bére: Co berete

od papuí.? (t. od ušiti). Od kížka
platit sem 50 kr., od pokrovu 50 kr.

(o poheb) (Zl.). Platil od voza dv
zíatke (od správy, okutí) Mal. XXIV.
143. Vázali to od kopy (t. j. dostaU

zaplaceno od kopy, ne na den) Zl.

8. nejmenší cenu nebo mzdu, za

kterou kdo co prodati n. udlati

hodláy snížiti jí nemín: Od pti
rýnských toho nedám. Od dvacíti

rýnských toho nedostane. Do Na-
pajedel od zíatky nepjdu (t. j. za

mén než za zlatku) Zl. Já od dvóch
zlatek do Perova nepojedu. Od
šedesáti zíatek nechtl slóže (Mal.

XXIV. 143). Vod šestáka karet ne-

vykládejte = lacinji než za šesták

(záp. Mor.). Baranicu nekupit od

patnásti rýnských = lacinji než za

15 zl. (Slav. L. XL 178).

9. vztah ili tu vc, s strany které

výrok platnost má: Od jídla a pití

nebylo núze == co se jídla a pití

týe (Zl.). Maji bidu od masa, od

sádla, od fšeckyho (Mal. XXIV. 143).

odbavit koho, odbýti: Odbavte
mne, nemám kdy ekat (vyice, o
jsem pišel).

odbhnut eho: Moseu odbhnut
na stofe užiky a na rofú puuha
(Suš. 363). Ženy odbh (val.).

odbraka 1. ženská, která seci

za kosou obilí odbírá a na pokládky
klade, 2. bolaka, jež »se odbírá c,

hnisá.

odblrova — odbiruju = odbírati

(laš.).

odbit : Odbila devátá hodina

(Suš. 55). Matka vidla, že sa Hana
nedá odbit' od Antoša =: odvrátiti

(Slav. L. XI. 483). K sa mi

odbil = ztratil podkovu; tím se

stává k »bosý« (val.).

Odblatí, tra (Dub).

odboTený, bolavý od ležení: >Už
má všecko odbolené,* íká se o ne-

mocném.
Odbukov, -a. tra (Drnovice).

odctonlt: Odcto! =: nezaclánj

(Zl.).

odesnúf vtev v míst, kde vy-

rstá z kmene ; rozscesnút se mohou
dv stejn silné vtve (Slav. CL.
XII. 468).

odda, odevzdati: Kuchace sem
to oddala v kuchyni (laš.).

oddávka (oddovka), odvod k vojsku

(Lor.).

oddto: Omlátili nám to na ma-
šin na oddto = abychom to od-

dlali, odpracovali, pomohli jim pi
nem, neplatíce od mašiny (Vah.).

oddTovat koho ím: Oddfovál
ženu drvama (Zl.). Do dcmu, kde
chlebem oddlují, nerada jde e-
ládka do služby (Mor. lid 13).

oddrúžit nevstu = rozpentlit,

sejmouti s hlavy vnec a ostatní
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ozdobu, což se dje po svatební

hostin (Bart. I. 26).

odebrat sa, rozlouiti se: Už sa

odebírá == umírá (Df.).

odedvora = odedvorní dvée,
pojímá se za složené subst. neut.

:

Zavi odedvora, šel k odedvorám
(srovn. odulice). Slov. obr. 300.

odejít co i etlo: Odešéí ju na
pi míFe (Suš. 165). Moj taciko
pre pojdze a mia smutnú odejdze

(Suš. 443). Noní spaní mne odešlo
= nespávám (Korr. Pal. 200). Odejít

ho nemám komu t. j. nemám komu
dáti dítte v opatrnost odcházejíc

z domu (záp. Mor.).

odekryt : Leží synek, zabitý je,

rozmarýnem pikrytý je
;

pišía
k nmu jeho miíá, rozmarýnek ode-
kryía rrr s nho sala (Suš. 151).

odemet, odemknouti: Všecky
svtnice odemel (Kda lí. 220).

odemít i odumít s gen. i akk.:

Rodie mne odemeli malého. Matka
odemeía dtí (Zl.). Odemreía mac
štyroch dzecí (Dob.). Jistý kupec
odumel syna (Kda I. 74). Ode-
mreía to dzjéca (Dob.). Muž jí to-

liké tisíce odeméí = zanechal, z-
stavil (Zl.). Strom odumréí = uschl.

odenie, -ia, odv (Dob.).

odenk, -ika 1. první kláda od
[)aezLi, je nejsilnjší (Maš.) 2. paez:
devo od odenka (han.).

oderka, dýmka z Oder: Fajku
méí nov, oderku (Slav. L. XI.

273).

odrová mouka v. mouka.
odry, otruby pšeniné, v. mouka.
odespaf, usnouti: Nemohla díúho

odespa (Slav. L. X. 463). Já jsem
neumela, já jsem jenom odespala

(Kda II. 238). Odespát vným
spánkem = umel (val.).

odt: Odj nco a di! = vezmi
na sebe plachtu, vlák a p. (Vah.).

Dali jí kožíšek, aby se do nho
odla (Kda I. 257). Na Laších kabát

a vesta se odívá, galaty (kalhoty) a

boty obúvajú^ košuFa se obfékd. List

jaborový posteFeme, malinovým od-
jeme (se) = pikryjeme jako plachtou

(Bart. II. 37). Jak chytím ten sochor.

tak ta ním odju i = .uhodím (slov.,

val).

odetktý pass. = odetknutý: dvei
(val.).

odvák, -a, vlnný šátek na odí-

vání (val.).

odevzdat sa na nco : Už su na
všecko odevzdaný = odhodlaný,
gefasst (val.).

odezva, odzyva se = ozvati se

(Lor. ; i po!.).

odfatkovat prácu, ledabylo od-

býti.

Odháka, hráz pi ece, aby voda
nebila v beh.

odhodif komu, odseknouti: »Sak

já ti nachystám!* odhodila mu (Slav.

CL. X. 36). >Ja préj daj to prasati,*

odhodit jí Jura (Slav. L. X. 303).

odhoditý: haluz = od stromu na
pi rostoucí.

odhonek, -nka, malý záhonek
(záp. Mor.).

odchtad, odchtadek, ochlazení

vzduchu s jara, když ped tím už

bylo teplo; jarní mrazík (val.).

odchlebník : Utrhneme chlebovýho
tsta, zválíme jak na koláe, nad-
jeme trnkama a upeeme v trúb
(dok. 110) = chlebovák (v. t.).

odchod: Nemocny je na od-

chod = brzy ume (laš.).

odchodif: Moc si to nodchodzí
od toho = nerzní se (Dob.).

odchodný, odlišný, rzný: Néni
to moc odchodné. Jeden je jak

skrek, a ti ostatní nejsú moc od-

chodnjší od nho (Seb. L. XI.

272).

odchráni, odkliditi: Stoly sa od-
chránily, zaalo sa tani (Vlk 80).

Odchra to, cérko, až (a) to ma-
mnka neuhFédne (Slav. L. XII
274).

Odchrast, -í, pl. f., tra (Nedá-

konice).

odchrípnúc, odchraptti, nabýti

zase hlasu : Zachriptavata som, n-
móžem odchrípnúc (er. 22).

odiraka, dráni peí (han.).

odívaka, plachta, v níže dít
nosí (laš.) = chvka (v. t.).

odívat se: Když se hora odívá
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do zelena, tehdy dobe dít odsta-

viti (ND. 11)

odívka = odívaka (Líše).

Odjaté, na Odjatém i na Odjat,
na Odjaách, tra (Vizovsko).

odjechat, odjeti: KráT na vojnu
odjechaí (Bart. III. 560).

odjet eho: Mše svaté neodjedu
(Suš. 795).

odkapat, odejíti (hrub) : No
skoroli odkapeš? (Zl.).

odkaf (odtka), otevíti dvée zá-

vorou zastrené; odkatý := otevený;
op. zatka (laš.).

odkázat nkomu n. na nkoho
= vzkázati: Odkažte tam méj paní,

nech šije epel nový (Suš 110).

Z Hošálkovej jedna odkázala na
ma = vzkázala mi, že by mne
chtla (val.). Sak sem na odkázaía,

až (a) sa mi na oi neukazuje (val.).

odklad : Na vodklady to není

= nesmí se tím odkládati (záp.

Mor.).

odklínovat nco, klín z neho
vyraziti.

odkludif se, odsthovati se (laš).

odkochaf se koho, pestati mi-

lovati: Panny se ho odkochaíy (Suš.

28, laš.).

odkopat se: Dit se v noci od-

kopalo a zachíadilo se = skopalo
se sebe pokrývku.
odkor: >Vem tonaodkor! Vem

to do šepu!* Deva štípe pe do
šepu, když nasadí sekeru na pro-

stedek, aby se pe rozštípil na
štípy; »na odkor< nasadí sekeru od
kraje a odsekne odkor (odkur) =
odkorek, krajinu (laš.).

odkorák, chléb od krky odpadlý
(Br.).

odkorek, -rka, první deska s korou
od klády odezaná.

odkorovaf, štípati na odkor (v.

t.) (laš).

odkorový, z odkoru, z odkorku:
To je šindeí odkorový (laš.).

odkorý chléb, odkoralý (han.).

odkísova, pisahati, slibovati

(val.).

odkvindovat se, odejíti: Jož se

jen vodkvinduj ! (Maš.).

odláb, orláb^ dovolená vojenská,

Urlaub.

Odlamky, pl. m., tra (Blansko).

odtavi, otlaiti: Kuó sa vifek
nodláví (Dob.) = odlábit.

odTehnúf, uleviti: Jak sa napíí

zelin, hn mu odFehío (val.). »Už
je jí tam dobe*, pravila staenka,
dyž jí pláem odlehlo (Slav. L.
XII. 276).

odett, odpadnouti: Páíka z he-
bíka odTetta.

odCevák (u fajky), Wassersack
(val.)

odTevený: Nemám chvíle odleve-

néj = oddechu (val.).

odTežet nco, odstonati nco, one-

mocnti z neho : Mohli by ti na-

dubi (natlouci), až bys to odležái

(Slav. L. XI. 273).

odTežet se, proležeti se, dlouhým
ležením rány do tla dostati. Aby
se nemocný neodležel, dávají pod
postel každého dne mísu s erstvou
vodou trochu osolenou; nkde pi-
dávají do ní nerozbité vejce.

odlíí, odpoítati: Odliií on ti ji

sto zlatých na stoFe (Suš. 378, laš.).

odlipaf, odlepiti, ledabylo odbýti,

nepoádn spláceti: Byl mi páru

rýnských dlužen, aFe už to tak tak

odlipal. Dy mi to už tež hfe odlipa

(laš.).

odlitovaka, jupka hebounká, a

tak šitá, že odletuje od tla (Btcha).

odtožif : Dež to te kon neutahnó,

a scipnó, já neodložím (t. nákladu)

(Mal. XXIV. 273).

odludek, -dka, kdo se vzdaluje

lidí, misanthrop (Kt. slez.).

odtúpit= odloupnout (vých. Mor.).

Odtuží, tra (Hulín).

odmachnouf (-ó): Odmachni si!

= odpoi si. Co si odmachuješ?
= odpoíváš. Odmachío := zima
polevila (han.).

odmáchnúf si nco, pustiti ze sta-

rosti (val.).

odmk, -u, tání.

odmna, potvora (nadávka) (laš.)

od mrek, odmený podíl: Doká
nebylo obecní pastvisko roztrhaný,

táhli súsedé na sv. Jií palejty (losy)

I
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na ty odmrky pastvistkový (dok.

151).

Odmry, pl. m., tra (dok. 188),

vinohrad (Cejkovice).

odmia, odmovati (Lor).

odmítat, odbírati snopy formanovi

ve stodole z fry a házeti do pí-
stodolku. Do panské stodoly ko-

mandují se dlníci na odmitku (vých.

Mor.)

odmtadek, -dku: Ke kvasnicím

pidá se trochu postrouhaných ze-

mák, mouky a cukru, až se to

»zvihá<, vleje se ten kvásek do tsta.

Odmlazují se tak staré kvasnice,

které by samy kysání nezpsobily
(Zl.).

odmoit se : Dyby dotú ve vod
stáíy (zemáky), odmoily by se ==:

nasákly by vodou (Zl.).

odmývat: Tomu pán Bh híchy
odmývá (Suš. 6).

odnášaf: Dyž to naša núza od-

nášá! =: s sebou nese (val.).

odnava = obnovovati (laš.).

odnés, odnosi: Pámb si na nm
odnes :^ potrestal ho (val). Sedn
dtí mám; šak ste ich odnosili (na

kest), jste jejich krsný otec (Podl.).

odnoha, odhoditá haluz (v. t.)

(las.).

ododf sa, zvléci: Ododju sa =
sdlám šátek s hlavy (Jicko). Ododj
sa! := zvle si halenu (Dob).

odoTen, -u, valeriana (bot).

odolík, opatek : Dyž se un n-
híaši, ja se ho neprosím, takových
syneku v odoliku nošim (laš.).

odomáš, -a = aldamáš (v. t.):

Gazda náš, chystaj nám odomáš
(Bart. III. 516).

odpadat, odpadnut: Matka cítila,

jak jí dcera od srdce odpadá (Zár-
sko). Sóhaj, šohaj laštovika, odpa-
des mi od srdeka (Suš. 225). Už
n od syneka všecka chu odpadla
(Bart. III. 313), odpadlý chéb t. od
krky.

odpálit: OdpaF od krámu, nic ne-

koupíš (když se kdo nkam všeten
cpe) (Podl.).

odpalundovat, rozmrhati: Ten už

všecko odpalundovál (slov.).

odpaenina, odpaená kže mezi
nožkama u dtí: Odpaeninu posy-
pávají prachem z práchna (Vyhl.

VI. XIX. 146).

odpéct, dokoniti peení: Dyž se

odpee, díra (u peci) se zadlá (Zl.).

odpk, -u: Nedala mu odpku :=
oddechu, pokoje (Vlk 54). Bez od-

pku na mn visí = neustále (val ).

Bez odpku tam letl = bez od-

kladu, hned (Vah.).

odprova, odporovati (val.).

odpstovat: Staenka nás všecky

odpstovali = na rukou odchovala
(Zl.)

odpisovat, písemn pikazovati:

A princ Karel odkazuje, do Moravy
odpisuje (Suš. 173).

odpoinout si: Tak sob tade

aspo tem nohám odpoinu (Zá-

bežsko).

odpokrúzat : Jak odpoklúzáí kon;
šél na poFe = poklid skonil (Zl.).

odpoledníšek, odpoledne: Pokej
s tým až na odpoledníšek (od

Bzence).

odpov, zrušená zápov Po
žních se ustanovila zápov na rež-

niska. Nikdo nesm! svého režniska

podmítati, dokud nebyla vyhlášena

odpov. Když na tchto režniskách

tráva povyrostla, napásal se tam
tažný dobytek v as podzimního setí

v noci (Malenovsko).

odpovs 1. odpov, zpráva:

Prišoí s odpovesú (Dob.). 2. zopo-

vídání: To može pí (pijíti) na
odpovs (val.).

odprášat sa = odprošovati se

Ženich a nevsta »odprášajú sa« ro-

dim, když jdou na zdavky (vých.

Mor.J.

odprášif, utéci: Odprášíí do fesa

(val.).

odpravi 1. postel = rozestlati

(val.), 2. dlníka z práce = propustiti.

odpravi sa, odebrati se odjmud
dom ; vypravit sa, z domu jinam

(Slav. L. XI. 177).

odpros, odprošení: V nkterých
kostelích píští nedli po pohbu
žádá knz s kazatelny jménem ze-

melého za odpuštní, jestliže se
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proti komu ím provinil, emuž se

íká odpros (Vyhl. VI. XVIII. 553).

odpuchnút: Noha opuchla, ale

brzo zas odpuchía.

odpust, -a, pou (laš.).

odpustky, pl. m. = maty odpust,

malá pou (Lor.).

odpustínec, -nca, lejno lidské

(euf. v. násl.).

odpuste : Nezbytno-U mluviti

o nem nepkném, pidává se >od
puste*. Takovým odpuste omlou-
vají se asto výrazy, kterých se ne-

teba štítiti ani ve slušné spole-
nosti: Dy já eše pamatuj u, co od-

puste ti skokané krkávali na dííoch.

Až povezu odpuste úpravu (euf.

hnj) na pole. Ml zhebnú odpuste
kobylu. Kráva se mu odpuste otelila

(Mor. lid 103).

odpútít se : Ptáci se odpútili =
staí opustili hnízdo, jsouce znepo-

kojováni. Zima se odpútiía a odešía

(vých. Mor.), Dyž sa ptákom na

mtadé podívá, odpútíja sa (Slav.

L. X. 36). Dívka svobodná má si

chleba do kola ukrojiti, aby se jí

milý neodpútil (Mor. lid 132).

odrabat, odrati: odrabaný lovk,
kabát, dm, schábig.

odráa, oddlávati dluh (laš.).

odrachmeT, -a, n, odrachméfa^ -e,

trhan (val.).

odrama, -y, m., trhan, neotesanec,

surovec (val.).

od rána = dopoledne : Dti choa
edem od raná do škoíy (laš.).

odranec, -nca =^ odrama (v. t.).

odraz, -a, veliká, chlupatá hou-

senka, » odraz nohu* (slov., val.)

= ottaisko (laš.).

odrazit 1. vydání od píjm
= odítati (slov., val.). 2. Nemohí
sem od nho odrazit =: splésti se

ho (han.). 3. Odrazte sa na de na
dva k nám = odtrhnte se od
práce a pijte (val ). 4. Býí bych
pišel ae tá nepohoda mne od-

rážala (Zl.).

odrazu, na jedenkrát, hned: Od-
razu to prestato (Dob.).

odrážka : Ani tak nemefe ve mlýn
odrážka, jako mé srdenko banuje šo-

hajka = klín, kterým piraženým
n. odraženým mlýnský kámen se

spustí n. nadzdvihne a tím pomaleji

nebo rychleji mele (Suš. 795).

odredyga, odsthovati: Odredy-
gali sa do Uher (val.).

odrevenc, zdevnti, ztrnouti

lekem a p. (Dob.).

odezek, -zka, hrubián, »odezek
od pantoka*.

odeznúf, odezovat, hrub odpo-
vdti: odezovat = sprost odpo-
vídal, na p. mladší staršímu (Vah.).

odrha, -y, m., otrhanec (val.).

odrhel', -a = odrha (Opav.).

odrhoun (vudrhón), kdo jiné odírá,

šidí (Tišnovsko).

odibok, -a, otrhanec (Opav.).

odihtava, -y, m., surovec (han.).

odíkaka: Má dobro vodíkako
=: vyídilku (Maš.).

odrobínka 1. drobet peiva, 2. ma-
liká ovce (val.).

odrobinková zelenina, máta pe-

prná (Peck.).

odrobnt, drobným se státi: Ja-

telinko drobná, co's tak odrobnla }

(Suš. 288).

odrodák, z jiného rodu (Jicko).

odrtlý (vudrtlé), smlý (Tišnovsko).

odrúat, -ám, odruovati, odka-
zovati: ddictví (slov., val.).

odrnek, -nka, bok runy (v. t).

od rvi, -vá, n. (pol. odrzwi), devo
na zdi ve dveích, jemuž jinde í-

kají » futro* (od Strážnice).

odrúžlt, ovniti: dve, kíž a p.

Odrybníky, pl. m., tra (Skoro-

nice).

odseky, pl. m., žabí nožky od-

seknuté (val.),

odsíkat: Odsíkajú nás = sekou
rychleji nás, jsou ped námi.

Odstunek, -nka, píjmení (Perov).

odsotif, odstriti: Jeden nás od-

sotí, druhý nás odkopne (Bart. II.

346). Srovn. soti.

odstavce, -ete, tele od krávy
odstavené (vých. Mor.).

odstnka, prkno od stny (na

stn) položené proti vlhku a p. (Kt.

Dod. I.).
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odstrájat, -jám =: odstrojovati

(vých. Mor.).

odstrášat, -šám = odstrašovati

(vých. Mor.).

odstúpit eho: Odstup, Lazare,

stoíu. Lazar stoíu odstúpíí (Suš. 20).

odstrif 1. dvéi = odstriti

záporu, 2. na nekerú stranu odstri
dcka =z zaopatit' z domu, vdáti

a p. (Vah.).

odsúzenec, -nca — odsúzenica^

-e (odsúdznec = odsúdznica), jistý

dávno souzený ženich (nevsta) val.,

hor.
odšeópená deska, odloupnutá,

odstálá od spodiny (han.).

odškloudnout, odbýti: Chtli tak

Frantíka od se odškloudnout (Ž.
obr. 118).

odškloudnout se, státi se ne-

vrným, »odpútit se« (v, t.): Ví, že

se mu holka neodškloudne (Žársko).

odšlapky, pl. m. : Te's donesl do
seknice vodšlapk = bláto, které

odpadá od obuvi (Mas.).

odtahovat, odkládati: Poá od-

tahuje a neptati (val.)

odtich, -u (záp. Mor), odticha, -y

(laš.), odpk (v. t.), odpoinek, pokoj

:

Lidi mu nedají odtichu. Odtichy
nemam.

odtrnút: Až boles (zub a p.)

trochu odtrne == ustane (Zl).

odtušif si — odtúšat si, ulehiti

si, mírniti svj smutek: Už som
nni smutná, už si odtúšám (Dob.).

Srovn. st. : Což tu uiniti? Bohu
poruiti, sob ottušiti.

odty = odtud : Odebrali se z tam
odty (Kda IL 95).

odulanec, -nca, lenoch vždy umou-
nný, lovk budiž k niemu: To je

takovej zhnilej odulanec (dok. 94),

odullce pojímá se za složeninu

pl. f. = oduliní dvée: Odulice
bývají v nedli oddlaný. Zavi odu-
lice. U odulic, k odulicám, v odu-
licách, ped odulicema (Slov. obr. I.

300) srovn. ode dvora.

odumít =: odemít (v. t).

od úi sa : Stna sa odúiJa
= odbortila se, odchlípla (val.).

odušnt, dušným, dychaviným
se státi : K odušéi (Zl.).

odut se, . nadmouti se: Kráva
se oduía.

odvadit, vybaviti: Zajíc byl ve
smyce chytný, žena ho odvadita
(Podl.).

odvaha : Dal se na odvahu ^
odvážií se, osmlil se (Kda II. 210).

Odvali: Odvalil mu hlavu ^ od-
sekl (laš.).

odvait koho, odbýti: Už su od-

vaený. Odvaení ženiši sa dúili
(Vlk 21).

odvaryt: Odvaryía od ní = od-
stoupila, uhnula (val.).

odvazknút: Hiby (suché) od-
vazkíy ^ zvazkly, zvlhly (Zl.).

odvážit: Kamení odvážím r= od-
válím (Suš. 161).

odvažltý, odvážlivý, smlý (Jicko).

od veera — odveeí — odveíi^

odpoledne: Pijdu k vám odveera.
Pámb daj dobré odveeí. Tu šatku

mam na odvei (na odpolednjšek
v nedli). V pl odvei se krávy
vyhaaju (= o svainách). Od veera
puójdzeme vjazac (val., laš., hor.).

odvézf sa na nkom, postihnouti

si, pomstiti se: Chél sa na mn
odéz (Slav. L. X. 302).

odvlsnúf: FFaice (plesknte) ho,

až mu ruka odvisne ^^ bez vlády

viseti zstane (Dob.).

odvrhnut: Otec sa chél syna
odvrhnut = zíci se. Odvrhováí (n.

zvrhovál) sa toho = zíkal se toho
(Zl.).

odvydáva: Vydat' sa je vyda,
ale odvydáva = zrušiti zdavky
(Suš. 426).

odvyknut eho: Jak odvykne
dva šohajíka.? (Suš. 304). Nemože
šohajek svj miíéj odvyknut (Bart.

III. 204).

odýmat (odjímat): Bláto se odýmá
(od zem), skývy hustého a lepkého
bláta chytají se obuvi (Zl.).

odzemek, -mka 1. ás pn od
zem, 2. zdravý, jadrný chlapík.

odzíbnút, omrznouti : Liška na
nohy odzíbía (Bart. III. 760). Uši

mu odzíbly (val.).
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odzvyaji si co, odvyknouti si

(laš.).

odžgan, -a, veliká, silná hl
(Frenštát).

odžínat: Odžínajú nás =: jsou

ped námi, žnou rychleji nás.

odžíra sa na nkoho, odmlou-
vati, osopovati se (Jicko).

ofranec, -nca, facka (han.).

ofiinkovaf, pohlavkovati, poliko-
vati (val.).

ogar, -a (na Valaších, Hranicku,

Jicku, Záhoí Lipenském a ve Fren-

štát), ogara, -y, m., pl. ogaré (na

Zlinsku, Vizovsku a Val. Klobucku)
znamená chlapce, hocha vbec: í
je to ogar.f Ogaré, pome tam ! Kde
zas bhá ten náš ogara — Jinde

je to slovo bu zcela neznámo, nebo
jest nadávkou jako na p. v Píbore
(z rum., srovn. franc. gars, hoch).

ogara, -ate a ogarek, -a pouze
v jedn. ísle, pl. ogarci (od ogarec)

= klouek: Ogara našli po kiku
(Vlk 4).

ogarec, -rca, odrostek.

ogarek, -rka, pacholík.

ogeba, -y, m. = násl.

ogébenec, -nca, dcko, jež se

ogebuje, breí.

ogébený, otevený: dvée, rukávy,

syn. ošéený; ogebený je, kdo má
hubu otevenu na plá, ošíérený^ kdo
má hubu otevenu na smích (slov.,

val.).

ogébit sa — ogebovat sa: 1. bre-

eti: Co to dcko sa poád' oge-

buje? 2. na nkoho, osopovati se

(slov., val.): Aj na starú Bazaíku sa

ogebováí (Vlk 86).

Ogegto, -a, n., hlupák, nemotora
(laš.).

ogrmávat, urážeti, otloukati : strom
z ošpek (v. gímat, ošpenk) Zl.

ogábit, ohništi, otlaiti: Kráva
chróme, ogábiía si ratiky (val.,

hor.), v. gábit.

ogrmer, -a, suchá haluz na strom
(val.), v. grmef.

ograf se, otáleti (Kt. Dod. I., laš.).

ogrovaf 1. vz: když se veze

dlouhé devo, nadnášeti vz, aby se

otoil (Devohostice). 2. Musí túm

hubúm jednostejn ogrova? ^
mleti, brueti (Vah.).

ogrymny =: ohromný (Lor.).

ogun, ohon: PiletJ havran, roz-

toit ogun (Suš. 756, od Píbora).
Ogún, lovk velký, nemotorný

(Vah).

ogýaf sa, okounti: Chasníci sa

ogýali (Slav. L. XI. 274). Nic sa

neogýaj! (Vlk 19).

chán, -a, ohaka, ocas kravský
(Kt. Dod. I.).

oháat: ZeFeným prútekem mu-
chy mu oháfíá (Suš. 122).

oháat sa, -ám: 1. K sa

ocasem oháá z much, 2. piiovati
se: To je se, pane, co oháat (Zl.)

Vidí, že sa tak všelijak oháajú
= sich fretten (Slav. L. XIII. 111)

oháka 1. chvojka, kterou kravám
mouchy ohánjí (Kt. Dod. I.),

2. (ohanka) vícha od škody (hor.).

oharek, -rka, okurka: Oharek a

dya sú velká rodina (Suš. 705). —
Na Tebisku a dále na západ
voharek znamená jako v eštin
ohoelé devo (mor. híaj^e) a mor.
oharku tam po esku íkají vokurka.

ohava 1 ostuda; Udlal mu to

na ohavu (záp. Mor.). 2. ohavný,
škaredý lovk: Král z okna tu

ohavu špatnou vidl (Kda I. 189).

3. euf. ert = mrzák (v. t.). 4. šprý-

ma (záp. Mor.). 5. padoucí nemoc,
psotník (hor.).

ohavec, -vca =: ohava 2.

vohavit, dlati šprýmy, hlouposti

(záp. Mor.).

ohepara n. ohnipara, osypanina
ve tvái a na hlav u dítek.

Ohéral, píjmení v. násl.

vohéralý, pi práci šukavý (záp.

Mor.) v. ohýraJý.

ohrady, pl. m., ohledání hospo-

dáství rodi nevstiných hor/S.

(v. obhlédat ohniše).

ohtásit sa, ozvati se (slov., val.).

ohtášaf, -šám =: ohlašovati (laš.).

ohlav, -u 1. = ohíávka v. stroj

na kon III. 2. == ohíavek na ep
v. stodola.

ohTedat kráv vody = podati jí

vody na zkoušku, pila-li by (Zl.).
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ohrédat sa : Žádným hosom nelza

na dobe uhovt, a hos také aby
sa obTédaí = >byl pln ohled«
(Slav. L. XI. 276). Trochu sa ho
peca ohlédáí =z ostýchal (Vlk 85).

Nic sa neohFédaj ! =: neboj se

(slov., val.).

ohredávat slepici, má-li vejce (na

záp. Mor. vogldávat, voldávat, vol-

dat) : í je to ceruška ? chce se

vdávat, neumí tutnkám ohledávat

(Suš. 677).

ohredovaf = ohledávat (laš.).

ohTedek, -dku, prba (val.).

ohrednosf mt na koho, Ríick-

sicht nehmen (Zl.).

ohrednú, uknouti, uhranouti :

Kdosi ho ohlédnut (Vah.) = ob-

hlédnut (v. t.).

ohh'danec, -nca: Na veeru zeheje

se, co zbylo od obda, ná negde jak

ráno tak veer >ohlídance«, darmo se

ohlídají, dyž néni v chajd ani odro-

binky (dok. 101).

ohtodek, -dka, ohlodaný zbytek,

ohryzek: Ostaly z toho enom takové

ohíodky (slov.).

ohlivý, ohebný (od Bzence).

ohtuba, -e, srub nad studní (Zl.).

ohtúpnú: Zdálo sa n, že ohlúpnu
^ že se zblázním (val.).

ohtuši hudební nástroj dechový,

iiberblasen ; ohlušená píšala, která

se pílišným foukáním pokazila, ne-

píská (laš.).

ohmatní k, ped vozem pipa-
žený (val.).

ohnal', -a 1. roní výhonek na

strom : Kazovál mu, aby pines n-
jaké leskové ohnáFe (Slav. L. XII.

274). 2. výrostek (= ohnaš) : Už býl

z nho hodný ohnál (Vlk 15).

ohnaš, -a, na Zlínsku znamená,

jako chasník, hocha 14—201etého,

jen že ve smyslu hrubším ; na Val.

Klobucku takovému íkají kamas,

jinde na Valaších lokmes.

ohnica, -ce, hoice polní.

ohníek, adonis vernalis (bot.).

ohníkový: Nebyla žáraohníková,
než to byla žára šohajkova = od
ohníka (Suš. 415).

ohnipara = ohepara (v. t.).

ohnisko 1. místo na poli, kde se

kladl ohe, 2. v. seno.

ohniš, -a, m. = ohništ (od

Bzence) srovn. Hradiš = Hradišt.
ohnivá pila = parní (val.).

ohnivo— ohnivko, kroužek (lánek)
etzový.

oh n útek : prútek ohnútek= ohnutý
(ND. 276) také píjmení.

ohnútka, sí o pl oblouku na vy-

bírání ryb pi lovu (Podl.).

óhodonn : Když nastane s pastvy

dom hnáti, kravai kiknou na do-
bytek: >óhodom!« a dobytek se

ubírá do ddiny (záp. Mor.).

ohókaka = helekaka (v. t).

ohrabat luku, s jara z nánosu a

jiné neistoty: Kdo chce, najde kýj

ai na ohrabané lúce = i nepatrná
píina na pomstu a p. staí (Zl.).

ohrabenica, -ce, íice na osívání

ohrabk (v. stodola).

ohrabky, pl. m., rozdrtné pi
mlácení klásky a p., z vymláceného
obilí ohrabané (v. stodola) : Je to na
ohrabky = rozbito na kusy.

ohrada : Msíek je v ohrad, bude
pršet.

ohrad — ohrádeek (pol. ogród),

zahrádka : Pošla na kvíteky do ©hra-

decká svojiho (Suš. 196, laš.).

ohradina, pole ohrazené: Milá

peje v ohradin (Bart. III. 106).

ohát nkoho: Dvátka mo po-

vidale, že by ho ohrále, euf. > vidly*
(Suš 685).

ohásnútsa eho i emu, uleknouti

se (Zl.).

Ohrazdy, pl. f. = ohrady, jméno
tratí.

ohebto 1. ^ heblo. 2. Na posteli

v nohách i hlavách strmí vysoká
deska, oheblo zvaná (LN. II. 12).

3. staré oheblo, o staré ženské,

která si poíná jako mladice (Vlk 71).

Ohebfo, vrch na Vsacku, jméno
tratí v rzných krajinách.

ohebétko v. papu.
ohíši se: Neád bych sa ohíšíl

= své svdomí híchem obtížil (val.).

ohít se : Ani se u nás neoheje
= ani chvilky u nás nepobude. Ani
se doma neohíí= málo doma pobyl.
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ohivý: Siúnko néni ohivé = opa-

íte, parné (Zl.).

ohat zemáky, pihrnovati k nim
hlínu s obou stran, tak že jsou pak
zemáky v dlouhých ádkách. Jinde

tomu íkají kopit, ale tu se ohrne
hlína ke každému keíku bramboro-
vému ve zvláštní kopeek.

ohrozit se emu := zhroziti se

eho : My sme se temu všeci ohro-

zili (Vyhl. I. 133).

ohrozn = hrozn, náramn: Je
ohrozn staré (Vyhl. II. 37).

ohrutný, ohromný, nehezký (slez.).

ohúkat koho, vl. okieti, pak též

vycválati, vycepovati ; ohúkaný :=:

nebázlivý, otrlý.

ohuma, -y, m., lakomec: Ten
ohuma všecko by zežraí (laš.).

ohumný, lakotný (laš,).

ohýraíý, nedbalý, kdo se k niemu
nemá (val.) v. ohéralý.

ohýšek, ohníek (val.).

ohy, óhyž! povzdech unaveného,
výraz úžasu: Óhyž, to je trcha!
Óhyž, to sem sa Fek! Óhyž to sú

vehké zemáky! (Vlk 35).

ochaTeba, -y, m., Hchotník, pí-
tulný k jiným (zvlášt o dítti).

ochaTebný, lichotný, pítulný: dít,

koka, kue a p.; také ve smyslu
nedobrém ^ ošemetný.

vochalebovat se, dlati se hod-
ným, lichotit se (Novomstsko).

ochalbat, zkrotiti, udobiti,

ochechtat, -chru koho, ledajak

ostíhati, nadlati schodk = olefat

(v. t).

ochemtat, beschniiffeln : Kráva
trávu enom ochemtaJa (Kt. Dod, I.

slov,).

ochknút, vzdychnouti »och»:

>Och, šak by sa už raí vidía
v hrob!* ochkía Kúpaíka (Slav.

L. XI. 483).

ochTa, -e, = vochle v. ochfovat.

ochtadnúf: Jak sem zaía by
tum svojum hospodyum, to sem
od zíodju nochíadía = co chvíle

mne okradli (laš.).

ochama, -y, m., ožralec (val.).

ochámaf sa, -mu, opiti se (val,)

v. chFámat.

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

ochlá, -a, pístroj na ištní lnu

a konopí z drobného pazdeí. Každou
zemiku ženské spetáhaly na hebí-
kovém ochlái naped idším, potom
hustším, i bylo pi takovém ochlái
sedadlo (»ochlorík«) pro pracovnici

(arch. I. 168).

ochremesta, -y, m., pochlebník
(Vah.).

ochremestný, pochlebný (Vah.),

ochovat: ZpotíranýFen se ochfuje

na ochli (v. ochíá).

ochlovník (han.) v. ochlá.

ochtuda, -y, m., kdo ochluzuje,

šidí, klame (val.).

ochludíf, ošiditi, oklamati (val.).

ochTupt: Všecky jabka ochfu-

píy =:: opadala než dozrála (v.

chfupt).

ochtupíf : Ochíup si fúsu ^ sho,
ohol (val.).

ochruší, spadnouti s masa, zhu-

benti: Naše krávy tak ochFušiíy,

co ím dáváme ty ohrabky (Jicko).

ochmára se, okounti se, váhav
dlati, s nechutí pouštti se do práce

:

Ten se s tém naochmárá (Btcha,

val.).

ochmeTa, -e, m., ochmelený, opilec.

Ochmerov, vrch na Vsacku.

ochmuTovaf sa, ostýchati se (val.).

ochura, -y, m,, ospalec.

ochod, pochva u krávy, u kobyly
(han.) = obchod.
vochométat se, obcházeti, otáeti

se kole eho (Jevíko).

ochoef o dobytku ; onemocnt
o lovku (val.).

ochoza, -e, f., 1. odmený kus
lesa na prodej (na vysekání) Kyjov-
sko ^ oprátka (v. t). 2. Morkvky
u Hodonína mají ti ochoze anebo
lesy obecní (arch. I. 100).

ochrana, oista: To dcko nemá
žádnéj ochrany = je neisté (val).

ochrabarborka, žena píliš še-

trná, úzkostlivá, skrblá (val,).

ochránif 1. skliditi: Moc zemák
ostalo neochránných. 2. oistiti: Dost'

sem a z hydu naochraovaía, o to

mám za to (val., laš.).

ochrár, -a, pl. ochráFe = cho-

chrák, veliký vdolek, peený v peci,

17
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pomazaný povidlím n. tvarohem
(Vek.).

ochromnout : Vochrom na oko =
oslepl (Zábežsko).

ochudek, -dka, epice kulatá

s okrajem beráním, na jejímž dýnku
pišit byl knoflík (fig. 108).

ochúat sa, okounti se, upejpati

se: Lenoch sa ochúá = nemá se

k dílu. Nesmíš sa ochúat! (slov.,

val.).

ochvat, nemoc podobná emeru.
Ochvat dostane lovk i dobyte,
když s chutí a hltav neho pojí

nebo se napije. Na Horácích ochvat

íkají rým.
ochvati se na nem n. neho

r= chvatn neho požiti a z toho

pak vyraženinu dostati (Vyhl). Do-
byte se ochvátí, když s velikou dy-

chtivostí do nápoje se dá a hltav
pije. Koni z toho ochromnou zadní

nohy, kráva a vep se osypou strupy

(Zl.).

ochvatná zelina, scrophularia no-

dosa je od ochvatu.

ochýa sa =: oháat sa (v. t).

oj, mezislovce vkládává se v píse
bez zvláštního významu : OhFédá se

na hory oj ! ili síúnko vyjde ; síú-

neko už vychodí, oj ! afe mn už

zašío (Suš. 330j.

ó ja ! ty n cosi udtáš ! = nebojím

se tebe (Slov. obr. 71).

ojánif stavení, ozdobiti lipovým

haluzím a vnci z polního kvítí na
letnice (val.). Srovn. jánka.

oje, -a, n. = voje u vozu.

o jej ! = ové! O jéj, to mne bolí!

okabátít, o kabát pipraviti, ošiditi.

Vy byste tú maminku okabátili, dyby
se vám dali (dok. 78). Ledakoho
okabatovaí (laš.).

okadlo = oko (hrub): Jen m
téma vokadlama neprobodni! (záp.

Mor.).

okaja, -je, ovce, která má erné
koleko kol oí (val.).

okajistý 1. okajistá ovca = okaja,

2. škarohlíd (val.).

okál', -a, 1. veliké oko: Ten má
okáfe! 2. okatý, oká.

okaTa, -e = okál 2. (laš.).

okaTec, -Ica, zákalec, brousek
v chleb (Kt. Dod. laš.).

okaTek, -fka, malá, kalná voda
jarní vystouplá z eky (val.).

okalííf, zmrzaiti, pochramozdit
(val.

;
pol. okaleczy).

okalit ezanku, spaiti (záp. Mor.).

okalitý chléb, zákalcovitý (val.)

okanica, -e, pezdívka ženské
s velkýma oima (od Bzence).

okapaný 1. otrhaný, sešlý odvem
(val.), 2. ospalý (hor.).

okapa — okapovat: Ta chaíupa
pomaíu okapuje = pustne (laš.).

okapek, -pka, co okape se svíky
jmen. voskové.

okati, oi vyvalovati: Co okatíš

na mne? (val.).

okatý: Bylo by to hrozn okaté
=r kiklavé, nápadné.

okénce, -a, n. okénco, okénko
(val.).

oképif sa = ogébi sa (v. t), oso-

piti se: Z prvšku Hana sa na u
kolikrá oképifa (Slav. L. XI. 322).

oktadina, okladinka: okíadinky na
noži jsou kostné n. devné po-

loviky, jimižto skenek jest obložen

(laš.).

oMajka, ryba alburnus lucidus.

oktann, -u, oklamání: To byi zas

okíam (Vyhl. II. 71).

okTapf : Listí okFapí na uíznuté
vtvi. Natáhíá ruka okFapía =
ochabla (Vlk 107). Roba, co ne-

chává ruky okíapené, je každá zhniíá

= od zápstí ovislé, majíc je zá-

rove v loktech nadzdviženy (Slav.

L. X. 301), v. krápt.
oMasek v. turky.
okratý = proklatý: OkFat sem

se nzíobií! = šlaka ne!

okrepina, otep slámy: A tam
Kau prodali za oklepinu slámy
(Suš. 177).

okrepovat, oklepávati obilí (v. sto-

dola).

oklepvka, bezová hl na okle-

pování (klasnování) obilí (v. sto-

dola).

okresek, -ška, oklestek, Priigel-

holz.

voklinda, -y, m., opilec (záp. Mor.).
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oklípka r= oklepina (v. t.) han.

oklíšek = oklešek (v. t.) han.

oklízka (vukHzka, voklózka), ná-

ledí (záp. Mor.).

okrnc, -ca, proklatec (Dob.).

okiók, otlouk, nco otlueného:
Na kamínek klókle, až si ostrý ka-

minke oklópale a mla oklóke a ne-

muhle zakesat (Vyhl. II. 30).

okTuk, -a, oklika cesty, íní zá-

toina.

okmínif, ošiditi: Pemysla, jak by
moh nkoho okmíni (Slav. L. XIÍ.

131).

oknžit se, knzem se státi: Syn
se mn oknžil (záp. Mor.).

oko 1. Ma krasne oko =: dobrý
vkus (laš.). Nco má oko = jest

pkné. Udlal si darem oko = získal

si nkoho. Má u nho špatné oko
:= není u nho v lásce (val.). 2 oko
v kartách = point: O jedno oko
Hanák . kobylu prohrát. 3. oko na
voze zr žabka (v. t.).

okocha, oistiti: Kaa byla taková

neokopa neokochaná (Vlk 22).

okoiar, -a 1 sklenná perlika na
kazajce, 2. korálky na krk (Opav.).

okolica, -ce, v. seno.

okoliíto, v celém okolí: Oko-
liito jí nebyto roven (Vlk 20).

okolin 1. Shoel obecní dm
a okolin 19 dom =^ okolo nho
(Mat. mor. XXVII. 21). 2. = oko-

liito: Okolin néni tak pkného
žita (Zl.).

vokollsko v. seno.

okonaf : Dvá toho nemohli okona
=^ zastati, podlati (val.). Poindá si

museli do zemák napta, a viF,

dyž byla nevsta, okonali to sami
=: zdolali, podlali (Slav. L. XI.

324). Žena sama všecko okonává
= obstarává. Máme práce, že jí ani

neokonáme (Zl.).

okopovaf : Už okopuje = sníh

slézá a zem vysychá, stává se kopno
(v. t.) Dob.
okoprnf, zkopmti : To by lovk

okoprnl (laš.).

okoracia, -ie = orace, okolko-

vání ílaš.).

okorovaf, ©kolkovati: Oni dycky
okoruju (laš.).

okorunka, sluneko (coccinella)

:

Okorunko, dávej slunko (ND. 47).

okorý, okoralý, opelichaly: sle-

pice (ND. 184).

okoéimo, kosmo: poíoži nco na
okošimo (laš.V

okosit vlasy, vzadu zarovnati

(slov.).

okosito, šikmo : Koliba má stechu
na okosito (val.).

okov 1. vdro u studn, 2. studné

s váhou (hor.).

okoviny, pl. f., 1. kováské trosky

(Zl.), 2. železné piliny (Maš.).

okráka, hlína mezi dvma bráz-

dami, která se pi orace okroí
(Jicko).

okrajky, pl. m. (vukrajke), oledí

na ece (záp. Mor.).

okaky, pl. m., hromadný název

pro vodní rostliny na bažinách a

mokrých místech bu plovoucí nebo
pirostlé (Slav. L. X. 47).

okapa, -y, m., sprosák (vých.

Mor.).

okasta, y, m., vysoký a ne-

ohrabaný chlap (val.).

okastat se, osmliti se ped
koupáním, t. j. potíti se vodou, aby
trochu ochladí, než skoí do vody
(Teš).

okravat, okrajovat : epu, zelí

(laš.).

okehnú si, odpoinouti si (laš.).

okesávat kladu, otesávat.

okresek, -sku, otesek, okleštk.

okíkaf, okikovati, napomínati va-

dící se, kiící a p. : Okíkál chlapce

(SJav. L. X. 34).

okín, -a, slamnka, vošatka.

okít, slovesa toho v nkterých
krajinách neužívají, íkají za n: vo-

zdravt (Zábežsko), nemže se po-

zdravit (Daicko), už je mu lepší

(Jemnicko).

okrkat, okrásti: A nás Napulión

o nekeró zem neokrká! (Vyhl. II. 17).

okrnf, zakrnti: Kobzofe mo-
krem okrníy (laš.).

okrsek, zákrsek: Mli epu edem
také okrsky (laš.).

17*
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okrom = krom 1. pedložka:
Tak všichni dobe okrom toho lajt-

nanta pili, až se zožírali (Vyhl. II.

78). 2. píslovce: Ist ti to laceno

nedaí, okrom že bes ho bel ošedil.

Nesmi z domu okrom do skote. Ten
feF nedlá emesía okrom tak v zimn
nco (Mal. XXIV. 139). — Jestliže

kdo koho njakým dvodem pe-
koná, tento íkává: » Okrom tak I

okrom že by tak!« (Kt). Jinde:

leda tak! chyba tak! že by tak!

okropny (i pol.), hrozný, ná-

ramný : Nska okropn depto myslí

by (Lor.).

okrotif, ochoiti : Králíci byli

okrocení (Slav. L. X. 39),

vokršel, v. seno.

oktit 1. r= poktiti: Babka sa

ptaía,jak chíapca okti= jaké jméno
mu dáti (Vlk 3). 2. Sak tedová a
tam také jeden Uher oktíí: roz-

valit n híavu patosem (Slav. L.
X. L38).

okrúca sa, -cám, odtrhovati se

od neho (práce), do eho není

chuti (Slav. L. X. 298): »Eh, já

na to nemám chuti,* okrúcaía sa

nemocná = zpovala se (Slav. L.
XII. 190).

okruha: Je okruha okolo msíka
(dok. 226).

Okruhy, na Okrohách, tra (Du-

bany).

okrúhlica, druh švestkového ovoce.

okruhlinka, druh hrušek.

okruhronka, druh jablek (laš.).

okrutný = ukrutný (hor.).

okrúžTat jabko a p., oloupati

okružiina, šupka z oloupaného
jabka (laš.) = okružka, kružéika.

okuliny, pl. f., = okoviny (v. t.)

val.

okuznaf, zauzditi; Podaj, krásna

panno, paseka svojeho, okuznam ja

tob draka pekelného (Suš. 40).

okvákat: Okvákái bych a =
ohál, vidl bych t (Zl.).

oky, -, f., sníh na stromech

uvislý: Je-li moc okyd na stromech,

bude moc ovoce (Mor. lid 87).

okýa sa = okua sa (v. t.)

val.

okysanec, -nca, ospalec (v. kysat).

okyslý, od lenosti i nemoci ospalý,

též s oima neistýma =: okysaný:
Tetka sú okyslí a co chvíFa ich

bolí v krku (Slov. obr. I. 241).

okýško = okénko (vých. Mor.):

Odejdu k súsedovi pod okýško
(Suš. 508). Ti okýška moc svtta
nedaty (Vlk 7).

oTach, niema (hor.).

oíamek v. turky. :

orbim, obr (Kt, na Ostravsku,

i pol.).

voldávat =r ohledávat slepicím

(v. t.) záp. Mor.

oidomáš, -a = aldamáš (v. t.)

:

Gazdo náš, dávaj nám otdomáš (Bart.

II. 318).

otefaf, zhruba ostihati : Hned'
budeš otefaný = na vojnu odvedený
(Vlk 28).

olejá, -a, kdo prodává olej na
svícení. Do let 60tých m. st. roz-

váželi ho v beicích na trakaích
nebo roznášeli v baách po ddinách.

olejká, -a: Znanou praxi léka-
skou mezi lidem mor. provozovávali

olejkái z uh. Slovenska, kteí jej

zásobovali léivými olejky a mýdly
(Mor. Ud 196).

Olejnice, pl. f., tra (Blansko).

otépaf = oíefa (v. t.).

oli, -oleja, olej na svícení (laš. ; v.

oliva),

olipa, oplatek s medem a skoicí,

stoený v >trúbelku«.

oliva 1. olej na maštní (laš.),

2. topol, populus alba (han., hor.):

Ped našimi okny roste oliva (Suš.

266)
Olomúary, pl. m., tra (dok. 187).

oloupit (volópit) jabko, oloupati,

= okrúžlat (v. t.). Zábežsko.
oTŠí, n. coll, olšoví,

oTŠíí, n. coll., drobné olší.

oTšina, olšový háj.

Oršvka, tra (Hrádek).

oltá: u Oltá, tra (Lhota Št-
drákova na Zábežsku).

otysovat, nastrouhati lysek na
kmeni, jak dlávají bednái na sy-

rovém dev, aby se v nm nezavrhli

ervi (Zl.).
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orfiaga, -y, f. i m. 1. kot oma-
kané, 2. lovk neotesaný (val.),

srovn. maga.
vomajda, ídké bláto (Maš.).

omáraf nco v hub, omílati, když
bez chuti jí, žvýkati (val.).

omálít: On dyž udeí, tož nemalí
= ne málo udeí (Jicko). De je

jaká pijatyka, nide neomálí =: nikde
se neuskrovní (Vlk 92). Ten nevo-
malí = nepestane na mále, neukrojí

si malý kousek chleba a p. (záp. Mor.).

omama, omámení: Jakási omama
na mne pišla (Zl.).

omasnota = masné (v. t). Dob.
omasta 1. f., otruby, šrot, jimiž

se ezanka dobytku >mastí«, 2. m.,

lovk, který má za ušima.

omasiek, -stku 1. všecko >masné«:

máslo, sádlo, slanina: Mléka, syrá

i omastku pijde vám bez nedostatku
(Suš. 740). 2. ím se dobytku nápoj

»omašuje«: otruby, mouka.
omat, -u, omakání: ornátem chodí

se po tm. Nevdli, kam se obrátit',

tož šli na omat = na zdabh (Kda
I. 261). Nevidomý chodí v omat svta
(val).

omaf, -i nebo -/, též omata, -y:

Chodí jak bez omati =: beze smyslu
(hor.). Bhá, féce jak bez omat
(bez omaty) = bez rozumu, jako

blázen (Zl.). Letí v oma, kmáše to

v oma := nerozumným chvatem
(dol.).

omehnúf, minouti: Omehío ho :=

nedostalo se mu, eho si pál (val.)

omelína — omelinka, odrobinka,

drobet: omelinka chTeba. Ovce po-

zbíú každú omlinku (Vlk 5). Ne-
ztratiía sa ani omelinka = nic (Slav.

L. X. 473).

omit na kabát a p. = zmiti
(ZL).

omést nkoho, ošiditi: Ale mn
neometú! (dok. 159).

omeškat, zmeškati : Mšu svat
omeškala (Suš. 23).

ometa: Budeš mi isti a ometa
knihy = oprašovati (Kda II. 30).

omtka, omtaka, šuchtaka,
práce pi dom: Mam ja te omtky
hrub moc (laš.).

ometto =: pometlo (val.).

omínek, nka n. zmínek, otlaenina
od obuvi (v. násl.). Dob.
ominú = omíat 1. Zatím ho to

omine= pomine, pejde (Kda 1. 126).

Na starost' aj to ho ominulo (Slav.

CL. XIII. 76). Zlos ho ominula
(Vlk 58). Už a to holubáství omí-
á? = pomíjí, pestává zajímati

(Slav. L. XI. 177). 2. Omíal éo
= zmioval se o nem (Dob.).

3. Krpec omíal hnte, tlaí (Dob.).

omítka, nához zdi i práce pi tom
konaná.

omizara, druh hrušek (Zl.).

omjadzic, omediti, medem potíti:

Nh jej (milý své miléj je v kuši

mjadze omjadzený (Dob.).

omta, -i, f., roní vtev: Necha
si uíznou lískovou omla (Kda I.

208) v. násl.

omtád, -a, roní vtev: Sep má
pkné omíády.

omtádek, -dka 1. mladý výhonek
na rostlin, Ableger, 2. kvásek na
bílé peivo.

omtadina, mladý les (laš.).

omladit se, oteliti se (záp. Mor.):

Ti lžiky svcené vody dává se

kráv, když se omladí (Mor. lid 25).

omtádko =: omládek (val.).

omlet 1. mletím otíti: Kame
mlýnský se omele (Suš. 479). Pe-
nesen : Má omletý kabát. 2. otrhati

:

Dti jabka vomeló (záp. Mor,).

omTganý, ožvúchaný, slzký: chléb,

kolá (Zl.).

omrhanýjOŠoustaný, odraný, vetchý
(val.).

omtuvisko, omluvení, reptání: Zii
(peje) ti to, afe ni bez omíuviska.

Daí to, ale ni bez omíuviska (laš.).

omtuvit : Stužebny chTebiek ežko
zarobeny, eše ho nkraju, už je

omuveny. Jeden ho omuvi, druhy ho
odudle = vyítá mi ho (Suš. 496,

laš. i pol.). Co dá, všecko omíuví.

omagaf = omaga (v. t).

omnoži sa, o zvíatech: Kráva sa

omnožila = otelila a p. (val.).

omozka, omáeti v másle: osúch,

brambory (Lor.).

omrknúf koho: Jako ma omrkío,
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tak ma osvitío, na p. : v šatoch,

v robot, t. j. v jakém stav jsem
byl veer, v takovém i ráno (Dob.).

vomrlet, lenošiti (Kunštát).

omrza, -a, m., náledí (Zábežsko).

omrzat, -a, druh jablek.

omrzlina, když prší a déš na
zem dopadly mrzne (val,).

omrznút — omrzat: Jak ten déš
omrzne, nebude Tza vyjít. Bíato na
cest omrzá (val.).

omrznút — omrzat; Také ho
omrzne = omrzí (Podl.). Už ho to

omrzá = zaíná mrzeti. Omrzá sa

mi to (val ).

omša, mše (hor.) : Kedz budzm
pri oítári omšu síúžic (Bart. III. 286).

omuchavt: Vl omuchavéí =
nasedalo na plno much (slov.).

omuvi = omíuvit (v. t.).

omydTek, zbytek mýdla pi praní

= oprek.
omygel', -gla, krátký klacek otlu-

ený upotebováním a p. : Už je

toho enom takový omygel (Slav.

L. X. 467) ; též o useknutém ocase

psím, o ruce, Stumpf.

omzený, prohnaný svtem, svta
zkušený (Vah.).

omžéní 1. Nide sem nerhél om-
žéní = stání (Vlk 102). Nemel om-
žéní doma bývat' = nelíbilo se mu
doma (val.). 2. okamžení: Za malé
omžéní sa vrátil do izby (Slav, CL.
XII. 487).

omžít sa: Ani sa doma neomží
= na okamžik neukáže. Od rána sa

eše doma neomžél (Zl.).

onaif sa, tvrditi drazn a omlu-
vou, osvdovati se : Le OFšák sa

divoce a iná onail (Slav. CL. X.

370). Onail sa, že nemože (Vlk 84).

onaký, comp. onaejší: Onaká
ženská, která jek svtu (Ž. obr. 7).

Do almárky sa schraúvaly všeli-

jaké onaejší vci = lepši, cennjší
(Vlk 8).

onakvý, comp. onakvéjší, obstojný.

Už je onakvjši (když se po nemoci
pozdravuje). Ozef je onakvjši chlapík

než Mašisko = slušnjší (Vlk 52).

Rozina je dnes už jakási onakvjši
= lépe vypadá (Vlk 83). »Vdaj sa.

Rozinko!* pravil Mach trochu ona-
kvj ^ slušnji, mirnji (Vlk 53).

Tož už jím bylo onakvj = lépe

(Slav. CL. XIII. 208).

ondaj =: onehdy (Jicko).

ondit, sloveso, jímž se na Podluží
v pohodlné ei kde které jiné slo-

veso nahrazuje : Pknú sem si íialenku

v zahrádce zaondil (zasel, nasadil),

kdosi mi ju vyondil (vytrhal), dybych
\^dl, kdo to byl, tom bych naondil

(nabil). Kdo mi ty hodiny zondil.?

= pokazil. Vyondil sa z kola := vy-

del. Ondzí si do hniezda = euf.

trousí (Dob.).

ondráška, druh hrušek.

Ondrúš = Ondej (hor.).

onegdaj = onehdy (Podl.).

onegdajší, onehdejši; od onegdaj-
ška (slov., val.).

onemocn užívá se na Valaších

jen o lovku; o dobytku se íká
ochoe.

onen, v náeích není; bývá za n
tam ten (jako v pol.).

onevíádnúf, seslábnouti: lovk
onvládn (Dob.).

onezdravt, onemocnti.
ooctít, octem okyseliti (dok. 106).

ony, -á, -é nemá platnosti ukazova-
cího onen, nýbrž znamená všelico,

co kdo práv urit íci nechce nebo
nemže: »Kde's býl.^« »Henvoném.«
U oného sem byl. Sél sem s onýroa
(Podl.). »Ty oný!< volá se ten, na
jehož jméno si kdo hned nevzpomíná.
To je jakýsi oný! = podezelý
lovk (Dob.). Srovn. ondit.

opáit, okusiti, zkusiti : jídlo, volky
(Df.). »Lúbá, nelúbá, fen opáá,«
když se podává jídla zdráhajícímu
se (hor.). Za mnú, chlapci, za mnú,
já mám hubnku švarnú, a esli ne-

víte, pidte, opáíte = pesvdíte
se (Bart. III. 218).

opaitý Jura, kdo dlá nco na
opak (Jicko).

opadat: Listí opadalo, opršelo =
. spadalo.

opadlina, opadlé ovoce nedozrálé

(slez,, han.).

opadovaf = opadávati: Kvitka
opaduju (laš,).
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vopaduška =: opadlina (Br.)-

opadvka =: opadlina (v. t.) Jicko.

opakovaf koho, napomínati opt
a opt : Afe co takoví ogai, možete

ich stokrá opakovat' (Slav. L. X.

31 ). Matka opakovaía synka, aby moc
nekúíí (Slav. L. X. 299).

opakovaf se na zadn koleka,
pamatovati (laš.).

opata, -a, stroj na vtí obilí =
fukar (v. stodola).

opátat 1. ovívati na opáíce, schwin-

gen, 2. poád jedno mluviti, okolko-

vati: Poá to opálá (val. slov.).

3. opáiat chréb = váleti (Vych.).

opaTek, -ka, oharek, ohoelé devo,

zbytek svíky (vých. Mor.).

Opárenky, pl. f., tra (Kvítkovice).

opálit nkoho 1. udeiti: Tak a
tým biem opálím! = švihnu (Jicko).

2. oklamati (Vlk 9).

opátka jest 1. jednokoka (malá,

pro jednoho kon), 2. párovica (pro

páru koní), 3. sypaka (ve které se

v maštali do hrantu sype).

opaTovat: Dnes poádn opafuje

(mráz, studený vítr; syn. vy žíhat) Zl.

opaTova sa o nco, domáhati se

eho, ob. pro druhé: Dos sa o to

ten starosta naopalováí, a co méí

z teho? (Vah.).

opantaná, thotná (val.).

opapúaf sa, -ám, obouvati si

papue (val).

opar, -u, ohnipara (Vyhl. VI. XIX.

145).

opáaf, loudati se (val).

opaisko, místo v závtí, kde voda

nezamrzá tak snadno (paí se z ní

i z pdy): Ptáci z poI a z hor sa

táhli k opaiskom (Slav. L. X. 376).

Opaisko, opaelisko, též produch je

mokina v poli, nejastji na louce,

kudy prý není radno jíti ani jeti.

Taková místa nejsou nijak povrchem

svým nápadná. lovk jda nieho
neznamená, až zapadá. Propadli se

tam už i kon s vozem (Peck, Vizov.).

opaitý, parný : slunko, den, vzduch.

Dnes je opaito, bude búka = parno.

opasek v. košile ženská. — Na
Hané rubá na všední den slul

opaskem, a skuten se kolem tla

opasoval (Vyhl. IL 187).

opásf sa, zklamati se: AFe sa

na tom opásli! (val.).

opattovaf, opatlati, ledajak opra-

viti : Trochu sme ten píot opatíovali

(laš.).

opati: Pámb opati! = zachra
(val.).

opatrovat koho eho : Bh opatruj

oha! (Zl).

opava, carlina acaulis (bot.) Zábeh.
opec sa, popáliti se: Opjékoí som

sa (hor.).

opk = odpk (v. t.): Opeku mu
nedali = oddechu (val).

opka, pée, opatrování: Dia po-

tebovalo opky (Vlk 85; též pol).

opkatka = zápeka (v. t.).

opkanec, -nca, placka ped páíem

(ohnm v peci) peená (val).

opkaf sa, istiti se: »U všivavéj

hrušky* (už jí tam dávno není), tam

sa vandrovní opékali (Vizovsko).

opeTcovaf sa 1. ošustovati se (o st-

nu), dotrným býti: Neopeícuj sa koFe

mna! 2. bezúeln, lenošiv pechá-

zeti: Až (= a) sa n s tým Antoši-

skem neopefcuješ ! (Slav. L. XI. 435).

opelícha, -a, obchaze lenivý

(Vych.).

vopelka, kolá z chlebového tsta

(záp. Mor.).

openda, y, m., kdo se okolo dru-

hého proti jeho vli ustavin oplétá
;

zahale, který jen pihlédá, jak druhý

pracuje, a pece se do toho plete

(záp. Mor.).

opendif, ošiditi: Opendií ho še-

redn (laš).

opendovat, zaháliv obcházeti

(záp. Mor.).

opentiit: Dež to všecko tak vo-

pentlel = eí ozdobil (Borotín).

opepatý, natený, políený: Tob
sa zdá, že si múdrý ; ale ty si enem
tak povrchu opepTaíý, v tob je jak

v telati (Vek.).

opera 1. potíž: S terna dvatama
bude opera ! (dok 24). Sak s tú drú-

beú je opera! (dok. 127). 2. nadávka:

Ty opero operovitá= troubo troub-

ská (laš.).
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oprek, -rka = omydlek (v. t.).

opeit, okrášliti : Dívka opeí višo-
vou vtviku pozlátkem (Mor. lid 21).

opeit se: Už se hodn opéíí =
zmohl, zbohatl (Zl.).

vopeslant, obsmrda, který poád
nalézá, aby nco dostal (záp. Mor.).

opesto, dotrnýlovk (vých. Mor.).

opestovaf sa : Co sa poád' opes-

íuješ (o neposedovi) val. v. operco-

vat sa.

opša 1. ustati, unaviti se. 2. Ro-
zina opšávaía hlea v oi = tratila

krásu, scházela (Vlk 87). emesío
zaínalo opšávat = slábnouti (Slav.

L. X. 464).

opšeíý: Kuata majó kídla op-
šeíý = zvšena od slaboty (han.).

opšky, pl. m., šupky prosné (Li-

tovel).

vopetlisko, nepoádná ženština

(záp. Mor.).

opíca 1. nadávka ženským : Pokaj,
ty opíco ! 2. Chodí na opícu svtu n.

svta = na smích.

oplda n. obida, špatný as, slota

(val.).

opídlt, pídmi obejmouti: Nemžu
to vopídit. Je slabé, že be ho mhl
vopídit (Maš.).

opichovat: Kroupy se doma ve

stup opichovaly pichem : >Moc opi-

chovac, rnáío krup* (han.).

opIFec, -Ica, lolium temulentum
(bot.) hor.

opitky, pl. f., drtiny (val.).

opilý na m, na motyku, jak

snop (Zl.). »Ta goralka néni tak

vopilá, jak bévala,* stžoval si piják

na Pernštýnsku, mín tím, že není tak

silná. Opilá brázda = kivá (Maš.).

oplnka = nážebí (v. t).

opipef, pípec (tipec) dostati, od
žízn hynouti, od horka v krku vy-

schlé míti a p. (laš.).

opískanec, -nca, poád piští : kue,
štn (val.).

oplsovaf sa : Hde sa vil opisuješ ?

= žiješ, bydlíš (vl. v které obci jsi

za souseda zapsán) Vah.
opišky, pl. m,, otrky z krup, když

se opichují, díve ve stup, nyní ve

mlýn, také šupky ze žita (pšenice)

zbylé u škroba : Co tam jest budeš
Vopišky s plevama (Suš. 743).

optacat, -cám: Psaní mžeš teba
na Vsetín po píležitosti odeslati,

abych nemusil poty opláceti z= od
pošty platiti (Korr. Pal. 203).

opláchnout : Bel bech tam skoro

opláchl hanbu == utržil (fig. 72).

optakat eho: Chodí dve kole

vody, opíakává svéj píhody (Suš.

379). Nejedná mamika syna opla-

kala ^ oželila, pozbyla (Suš. 585).

optáknú, oklamati: Opíákího (Vlk
9). Oplákli sa na nm (Vlk 85). No
vy ste a pkn oplákli! = napálili

(Slav. L. XIII. 375).

optán, -a, nebo opíana, -y, m., po-
buda, spustlý lovk (val.).

OpTanclja, -je, lehká ženština, která

se okolo mužských oplancuje, opletá:

A do ví, co je to za oplancija (Vlk 55).

opíanutý ch éb, dobe vypeený
(val.).

optata \. dan: Njaký ten groš

na sr a na tú oplatu (Vlk 11).

Machala kfnúí na nové dáky, bez

toho už je téj oplaty na áchy (Slav.

L. XI. 178). 2. oplata z poIa =
nájemné, pacht (laš.), 3. clo: Muka
šla pece na cisarsku (do Rakouska)
bez oplaty (Opav.).

optátka, oplacení: Píl mu to na
vnu oplátku (Zl.).

optátnný: Létala jak opíátnná
=^ zbláznná (Vah.).

opiéí n. oplécko, v. košile ženská.

oplénlca, -e, v. košile ženská.

ople, -i, plot z prut spletený

(Blansko).

optef sa komu, zpleti se koho,
vyrvati se komu: Na mocnu moc
a tam držali, nemoh sem sa jím

opFe (Slav. L. XI. 94). Šak vím,

že sa tom neopFeju =: nevyhnu, ne-

zbavím se toho (val.).

opeta 1. pastvisko plotem ople-

tené (Vyhl. I. 92). 2. oplétání, mrzu-
tost; Nestojí to za opletu (vých.

Mor.).

opTetaka 1. šoukavá práce, 2. =
opletá 2. : lovk z teho má potom
jenom opletake a zodpovídáni (Vyhl.

II. 233).
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opTétaka v, košile ženská.

opletka, polygonm convolutum
(bot.).

opletník, convolvulus (bot.).

optota (oplotek, voplote) odd-
luje pístodlek od mlatu (v. stodola).

oploták, kužilek pi plot kuželny
postavený; jinde sedlák nebo baba
(N. Msto).

opfusk, okap (Dob.).

opluskat, ohoditi maFtou, blátem

:

Je jak by ho opfuskáí, jak opfu-

skaný =: zakulacených, plných tváí
(Zl.).

^

oprusnlý, mizerný, chorý, sešlý,

zarmoucený (laš.).

opTusnf, pijíti na mizinu, státi

se opíusniým (laš.).

oplušif sa, okotiti se
;
pohrdliv:

slehnouti (o nevdané) val.

opójif, opiti nkoho (hor.): Koho
pivem opojíme.? (Suš. 749).

opona 1. bránice, das Zwerch-
fell, 2. = opoilka, vopenec: Strojte,

pajmámo s voponó, už se vám ženci

piženó (Suš. 558).

opoka, glechoma hed. (bot.)

vých. Mor.
oportášif, obelstíti, ošiditi (val.).

Srovn. portáš

opovdaf : Byli sme opovda po-
heb = objednávati na fae (Vah.).

opovrhtý pass. =: opovržený : Ty
staré zvyky už sú opovrhíé (vých.

Mor).
opozdiFec, ž. opozdilka, kdo se

opozdil (val.).

opráskaneo, -nca, lovk ©prá-

skaný, honný (Kt. Dod. I., jižní Mor.).

opasf nkoho, obrati, ošiditi

(Vah.J.

oprášat ^ oprašovati (slov., val).

opra: Nech a pes opere! nebo:
spere = šlak vezme (Slav. CL. X.

301).

oprata = opra v. stroj na kon
I. 13: Jét synek orati, zapoméí
opraty (Suš. 537).

oprafák, opratní (náruní) k n.

vl (val.).

opratní: Když se jede tymi,
první pár sluje » opratní kon*, druhý
>p}uhové (laš).

oprátka, odmený kousek lesa

na vysekání prodaný =: ochoza (v. t.).

oprava 1. omastek (v. t.): Tož mli
masa a opravy do vesna. (Slav. L.
X. 384). Nebyío stravy ani opravy
(Vlk 12). 2. ::= úprava, hnj (hor.).

oprávat: oprává n. odprává =
taje (hor.).

oprava svinu z koze =: staho-

vati s ní kži (Lor.).

opravda, y, = opravdovost, sku-
tenost. Býí's tam opravdu .? (=: sku-
ten). Býí sem tam do opravdy,
na opravdu. (Btcha).

opravdnský, opravdový, sku-
tený (Btcha.).

opravený peníze. Na ty si musí
dat pozor! To je vám, dyž dosta-

nete od nejakýho takovýho, co ich

umí opravit, takový peníze, možete
si ich sítat kolikrát místem, undú
vám, ale enom, než se u lovka
ohejú (dok. 254).

oprávky, pl. f., druhá hostina sva-

tební : Manžel po oddavkách nesmí
až za týden dom k rodim cho-
diti, t. j. až po oprávkách (arch. II.

175).

opravné dobyte, které se dobe
opravuje.

opravovat: Ped svátkem naro-

zení P. Marie hora (vinohrad) se

opravuje = zaráží, zahajuje (dok.

146).

opravova sa, síliti, tunti krme-
ním: Uherské voíy neopravujú sa

tak jak našinské, néjsú tak opravné.
Prasata sa z kvaky dobe opravujú
(vých. Mor).
opršený = opaitý (v. t.) : síunko

opršene = ohnivé, žluté, sálající

(laš.).
^

opršet, opadati : Hrušky dyž
uzrajú, na zem opršíja (Bart. III. 93).

Zelený vneek opršel, opršel, opadal
(Suš. 399).

oprudít : Mám voprodný peské=
rozpukané; voprodile se mn peské
(Maš.).

oprýšit sa : Píátno voskované sa

oprýšiío = oprchalo (val.).

oprýskaná ze, na které je omítka
popukaná.
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obtažní, pohodný, ras.

opuité devo, krútité, kruté (v. t).

opúch, -a, nymphaea alba (bot.)

Podl.

opuchlina, opuchlá ást tla.

opuchlinec, -nca, druh jablek.

opuka, circaea (bot.)

opukat, dlouhý, ne tuze silný

klacek (Vlk 56).

opukat: Když líska opuká, bývá
zima = puí (Mor. lid 89).

optka = plka, chvka, dlouhá
rouška na chování dtí (Df.).

opusia, místo, kde se voda spou-

ští na mlýn (laš ).

opustit se, spustiti se : Opustil se

veliký déš. Poádn se ten snih

opustit (Zl.).

opytaó se, optati se : Eše pjdu
raz ji se opyta (Suš. 388).

orace, pl. f. n. oraci, n., okolky

:

Nedíaj s ním orací a vyho ho I

(Zl.). Nkde s tým úvodem dlajú
velký orací (dok. 13). Bez orací =
hned.

orácina, zem, která se oe, vzd-
lává proti louce nebo neorávanému
pastvisku : Ponadvýš bylo kúsek orá-

ciny (Vlk 9.).

vorá v. voraka.
oráina = orácina (hor.).

oraka 1. orání: A ty máš ro-

botu, oraku, kopaku (Bart. II. 45);

pl. oracky, doba, kdy se orává s jara

a na podzim: V oraky nám poád'
pršelo. 2. voraka íká se na sev.

Morav penzm, jež dvata v ma-
sopustní nedli skládají na talí.

Také po ddin chodili vorái (pa-

cholci) »na voraku< (vybírat).

oranina = oraka (v. orat).

orat: Na setí se oe tikrát: 1. pod-
mítá se (slov., han.), vrhne, podvr-

huje (val. laš.)., mkotí se (Zábež-
sko). 2. Za 14 dní se peorává,
3. oe se na setí. Pole po prvním orání

sluje podmítka, vržanina (vrželina,

vrž), po druhém peorávka, po te-
tím oranina (oraka). Na jarní setí

se naorává. Ve Slezsku se úhor na-

ped povrhne ruchadlem na brázdu,

potom se povláí (pohákuje) »na

ukošinu* (šikmo), pak se pohnojí a

pooe.
Úzké pole oe se na sklad (ve

sklad, do skladu), nkde íkají na
pevah, ana se pda s obou .stran

do prosted pole » skládá*; proste-

dek jest tu zvýšen, oba kraje sní-

ženy; nejvyšší brázda ve Slezsku

slov skladník.

orátor, eník nevstin o svateb-

ním veselí (Mor. svatba 4) záp. Mor.;

též píjmení.

oraz, hned (hor.): Dajte nám
též páFenky oraz (Bart. III. 521).

ordeka, strop (z nm. Rohrdecke)
laš.

ordekova kým, bíti o zem : Je

ist opilý, dyž ním tak ordekuje

(z ma. órdók?) val.

ordoš, -a, vl, který má rohy
k sob (hor.).

oechvka, houba, roste na pni

oechovém, polyporus umbella.

Oenšky, pl. f., tra (Blansko).

oešvka, druh jablek.

oešina = oeší: Zarstla mn
cesta voešinó. Vezmu palaš, voeši
vysekám (Suš. 346).

Oešníky, pl. m., tra (Blansko),

orgo, -a, odrostlejší dcko, které

by se ješt rádo pstovalo (Zl.).

oíšek, stízlík.

orkaf, -u, stižné zboží (z nm.
Warkauf): To je orkaf = špatné

zboží (Slav. L. XII. 43). Vyložili

tam svoje taliánsky orkafy (Vyhl. I.

77). »Jakýž tu orkaf!* o nkom, kdo
se iní vzácným, aby se naznailo,

že nestojí za nic (Vah.).

oklivec, -vca, oklivýz^ ošklivec:

Zvde to na ma, a já ostanu ped
lima oklivceni.

ormán, u,anthemisarv. (bot.) hor.
ormánka (z lat. hora manca), opa-

kovai hodina nedlní, do níž chodí-

vali za stará žáci ze školy vyšlí,

ormankái (han.\

ornátka, frýdka (živtek) se širo-

kými » zlatými* portami kolem krku
(Vyhl. II. 190).

orný: Tob, brate, tob štyry

voly orné = k orání zpsobilé
(Bart. II. 14).
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orputný ^ urputný: Roba hrozn
orputná =i drzá (Vah.).

orstev, - f. (laš.) = ostrévka

(v. t.).

oruží, náiní tesaské, hasiské
a p. (Rožnovsko).

ovanec, -nca = uvanec, kdo
stále ve, pláe (od Bzence).

OS, -e (slov., hor.), o^, -i, f. = ná-

prava, v. t.

osa, -e = vosa (vých. Mor.).

osák, vosáky -a, m. = vosa (záp.

Mor.).

osái sa : Stínali jedfu a osáila

sa jím = opela nebo zavsila se

padajíc na druhý strom (Vlk 101).

osadit, zasaditi: kame do zem,
do zdi, okno, dvei, koryto; naraziti:

sekyru na toporo, kosu na kosisko,

motyku na motyisko atd. : Dyž sem
zaal kositi, kosenka mn spadía

(s kosiska), než sem kosu osadíí,

jatelinka zvadía (Suš. 544).

osec, -scu, carex acuta (bot).

OSécf luku =: poséci (val.).

osecky, pl. m., sl kamenná
v kousky rozdrobená: Chcete mlete

soli Tebo oseku.? (laš.).

osedt: Neosedí ceiý de bez

práce =: » nevydrží sedti*, aby nco
nedlal.

osednut: Pršalo, a na kopcoch
osedl snh = sníh zstal ležeti

(Vych.).

oséfka, kamének na broušení:

V izb Janek brúsíí nože na osélce

(Slav. L. X. 380).

oset, -stu, osti{zQ)\\)^ circium arv.

(bot.).

oschápnout se, osopiti se (han.,

hor.).

Osia, pl. n. (sg. osií), tra (Drno-

vice).

osiák, houba boletus rufus.

osií, coU. : Vyžínala trávu v o-

siú.
osidlí, sídlo, byt: Mli tam svoje

osidlí (od Perova).

osídli sa, obsiti se (val.). Srovn.

sídío.

osíknút 1. osáknouti: Studénka
osikla =: voda se ztratila v zemi,

vsákla do zem. Zem z vody eše

neosíkía. 2. zhubenti: Po téj nemoci
hodn osíkia (Zl.).

oéikovaf se, tásti se jak osika:

Bylo tam zima, ež sem se tak osi-

ková! (laš.).

Osina, píjmení.

OSÍvaf, petípati: Jak íovka za-

nu v hubách osívat, tož je: nedaj

sa! (Slav. L. XI. 135). Naiž je

toto, necha sa osíva v lidských

hubách (ib. XII. 130). Osívaný =.

vybíraný, gerieben: To je šelma
osívaná!

OSÍvka, osívání: Na má by lovk
lidským hubám podarebn na osívku ?

(Slav. L. XI. 133).

oskobif sa : Byla skúpá, oskobiía

sa co najvc (val.) = úzkobit se (v. t.).

oskominka, odrobinka. Dál mi
chleba enom oskominku (slov.).

oskomíny, pl. f. : Ztrnulé zuby po
nem kyselém: Z toho jabka dostál

sem oskomíny. 2. laskamina: Má
oskomíny na maso (Zl.

;
pol. osko-

mina).

oskomízaf se 1. dlati okolky,

orace: Ja budeš sa s tým oskomíza!
(val.). Neoskomízali sa jeden s dru-

hým (Vlk 39). 2. váhati, rozmýšleti

se: Chlapi sa oskomízali (Slav. L.
XI. 229). 3. nadpovídati, že by nco
rád, že po nem baží: Ten se na-

toil a naoskomizat! (laš.).

oskoruša, -še 1. sorbus domes-
tica. 2. stará, suchá ženská (obraz

vzat od sušeného, scvrklého ovoce)

:

Já bych ho nechtla, jak su stará

oskoruša (Vlk 65).

osl'a, -fe, brousek na broušení

kosy (val., laš.) v. oséfka.

ostábnút = seslábnouti (Vych.).

vosiizka, náledí (Zábežsko).

oslizký, kluzký (val.).

Oslné, -ého, tra (na svahu na

slunce, oslnné celý den; Vych.).

ostovif: Oslovíja to panu ped-
stavenému= zmite se o tom (Dob.).

ostuní = výsluní.

oslýchaf sa, ostýchati, obávati se

:

Oslýchal se lesem je, aby se mu
nco zlého nestalo (Kda II. 46).

osi'znút: Hodn tam osFzío po tom
déši (Zl.).
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osmek 1. ras, zbojník (laš.). 2. o-

smeky, osmeky = drobné odpadky
koudele pi potírání pod potírku na-

padalé. Která telka dlá mnoho
osmek, ta luntá, mnoho rozluntá

(rozcuchá) laŠ. 3. profit: Také z toho
bude mt njaký osmek (ZI.). 4. ko-

nec ddiny : domek na osmeku =
domek osamlý za ddinou (Vych.).

osmeknút 1. koku, hada a p. = •

stáhnouti z kže (slov., val,). 2. vo-

smekli jé = obehráli, ošidili ho (Maš.).

osmlit se: Než chlapec hodlaje

se koupati vleze do vody, pote si

ruce a prsa vodou, tím se osmluje
(ND. 185).

osmlovaf koho, pobízeti: Osmfo-
vali mna, abych si to peca kúpíl (val.).

osmerka, beka o osmi vdrech.
osmtek, »prášek« ve mlýn: Ve

míyn chovaju ho za osmtka (laš.)-

osmina, karta osmi ok.

osmoli: Já bech to osmolel =
ohál, vidl (han.).

osmýkat : Ogaré nám všecky jabka
osmýkali = otrhali a odnesli (Zl.).

osmýkaf sa: Had sa osmýkáí =
svlekl se sebe kži (val.).

osnážif, oistiti, omýti (val.).

osoba : Pkná osoba z ní byla =
ženská (Kda II. 144). Prosím vás,

osobo, už mi dajte pokoj (tak se

oslovuje jenom ženská I), Ten stává

osobu = hrdý, domýšlivý (Jicko).

Zaal sem goralku pálit a sám svó

osobo sem ju pálil pro nedostatek

nádeník fVyhl. I. 107).

osoblif si co = osobovati (laš.).

osobný, pkný, hezký: chasník,

dvica, zástra atd. (záp. Mor.).

osolí, -u, užitek (slov., val ).

Osollnky, pl. f., tra (Koryany).
Osová, jméno hrudu (v. t).

osožit — osohovat^ prospívati:

Hanba je utikac, ale osoží (Dob.).

Mn to neosohuje (slov., val.).

osožný : Nebyl z toho hrub osožný
= ml z toho malý osoh (Vlk 53).

Sak sem já moh by z toho osožéjší,

dyby ne toho ohniska (Slav. L. X.

136).

ospata, -y, m. = ospalec.

Vospalovsko, tra (Blažovice).

ospica n. ošpica, -ce 1. vídek:
Vyhodila se mi ošpica na jazyku.

2. osýpka, neštovice: ospice se na-

hažu (laš).

osrúbený: Beh v kíkop být

osrúbený, aby nezížál = prkny
obitý (slov.).

osf, -i, f, osina: Zadéí sem si

os do oka (Slav. L. X. 468).

osfaaf sa, sestámouti : Už sa

ostaál (Vek.).

ostarek, -a, odrostlejší sele (Zl.).

ostarek, -rka, zakrnlý lovk
(val).

ostat: Ale neostalo na vojákoch
= nebylo dosti, že pišli do osady
vojáci, nastala ješt horší svízel, ko-

lera (Slav. L. XI. 380). s inf.:

Žito ostalo vázat. Sél do svta, ale

ostál dlat v Kromíži (Zl).

ostatek : na ostatku == na konec,

konen : Na ostatku na tym nza-
feži (laš.). Rozubu e straky, vraný,

na ostatku chrobakove (Suš. 175).

ostatky, pl m., poslední ti dni

masopustu. Na Valaších, kde ostat-

km íkají koniny, ostatky slov
poslední týden ped adventem (Mor.

lid 26).

ostatní 1. poslední, 2. špatný:

Ostatní kocúr, co eká, až k nm
myši pibhnu. To n je os.tatní lo-
vk. Ostatníkrát = naposledy (vých.

Mor.).

vostávat (sev. a záp. Mor.) :=

bývat (již. a vých.),

ostavit: Kráva ostavuje, ostavila

= dává mén mléka než ped tím

(vých. Mor.).

ostehnút sa 1. octnouti se: lo-
vk neví, kde sa ostehne. OstehJ

sem sa tu, ani nevím jak. Kde sa's

tu ostehl.? Enom ty si daj pozor na
hubu, až (a) sa neostehneš v úe

!

(Slav. L. X. 297). Na vesno sa

osteh k Bazatom =: octl se u Ba^

žal (Vlk 18). 2. dostati se: Také
sa vám nco ostehne = neho do-

stane (vých. Mor.).

vostence, pl m. : Když se peí
z drbeže oškube, puí na ní vo-

stence, z nichž se vyvine nové peí
(Maš.) = stonky, pistence (v. t.).
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ostí jemenné, coU. = ostiny:

V jamennem snope byva mnoho
oši (Suš. 307).

ostivé žito, pšenice, která má ostí,

opak holica.

ostonky, pl. m., stopky z peí
(dok. 130).

ostrach, uctivá báze, verecun-

dia. Hasii volili správího za ná-

elníka, aby lidé mli ped ním
ostrach (laš.).

ostranek v. stroj na kon II. 11.

Ostrata, potok, jenž se vlévá na-

proti Slušovicm do Devnice. Jméno
Ostrata rovná se asi jménu Ostrava
(Peck).

Ostrava, scirpus (bot).

ostravý, piostelý, pitrpklé chuti:

lék (Vah.).

ostražitý, ostrého, pronikavého
pohledu: Hfed^í tak ostražito (Vah.).

ostrba, -b = ostrévka (v. t.) laš.

osteš, -a, ryba acerina vulg.

(Podl.).

vostrév, -strve, f., žeb o jednom
bidle Czáp. Mor.).

ostrévka, stromek jedlový n. bo-
rový, okleštný toliko z konc vtví,

na nmž se suší jetel, sena a vika (val.,

laš.).

ostrpc, -pca, onopordon acan-

thium (bot.) slez.

Ostrovce, pl. m., tra (Pavlovice).

ostruha = ke ostružina, maliní,

(Peck).

ostružanky n. obstružanky =
ostružiny (laš.).

ostružiník, ke ostružinový (slez.).

ostružka, delphinium (bot).

ostrý 1. On být moc ostrý ten re-

špicijent = písný, kteréhož slova se

neužívá (Vlk 39). 2. píkrý: kopec.
ostuda 1. áry: proti ostud do-

bytku (Mor. 153). 2. svrab: Zle jest,

jak ty malutké dostanou ostudy
(Vyhl. VI. XÍX. 146). 3. ostudný
lovk: To je ostuda chtap.

Ostuda, tra (Hulín).

Ostudy, pl. f., vinohrad (Syrovín).

ostudiny, pl. f., ohyzdná vyraže-

nina na tvái a na rukou, i na celém
tle. Když dve dívjšímu milenci

dalo výhost a jiného sob oblíbilo,

první, aby ji sokovi svému zostudil,

zavdá jí v nápoji prášek, kterýž vy-

pivši dve vyraženinu dostane (Kda
II. 328).

ostydlý, nestydatý (Nové Msto),
»kdo se všeho ostydl* = nieho
se nestydí (st.)

ostylé=:z obsilí (v. t), Btcha.

osuhlina, nepíjemná, syrová mhla
(han).

osuhíý: as 1= sychravý ; lovk
:^ nepíjemný; osuhto =unheimlich.

osúch, -a, kolá z chlebového
tsta, nemazaný placek (val.).

osušek, -ška, pole na kopeku,
kde slunce svítí a voda neškodí (val.).

OSUŠný vtr, který osušuje (Vah.).

osyp, -u, sypání obilí na obecní
poteby v sýpku.

osypanina, vyraženina, když se

tlo po vtší ásti osypalo; vrzanina,

když se na jednom míst nco vy-

hodilo (laš).

osypy, pl. m. = osýpky (slez.).

osypat se 1. dostati osýpky: Má
cetú hubu osypanú. 2. Ze se osy-

paía = sesypala (Suš. 40).

ošata, -y, 1. f. ošálení, ošizení.

2. m. potrhlý lovk (han. ; srovn.

šálený), švindlé, ošemetný lovk
(val.; šáli= šiditi).

ošállf = sešíleti: Míados, miía
míados, kerak t ožali! dy sob
zpomenu, to mušim ošali (Suš. 502,
laš.). »Mám híavu ceíú jak ošáfenou*,

když hlava bolí nebo se toí (Vah.).

Chodí jak ošálený = zvrtaený (Slav.

L. XII. 130).

ošantat si šaty, ošlapati, uvláiti

(srovn. šantat).

vošatlt, ošiditi : Ten hadvokát nás
vošatíl! (Maš.).

ošátkaný. Odvážejíce svatebníky

do kostela Slováci mívají kon ošát-

kané, t. j. tureckými šátky pozpi-
krývané (Kt. Dod. I.).

ošada 1. uskromnníse: Sošadú
pák utratí (»ošádaja sa«, uskrom-
uje se). 2. ostych : bez ošádky
(vých. Mor.).

ošádat se 1. uskromovati se,

skrbliti : Enom se tak neošádajte a

ukrojte vcí kúsek 1 Mosím sa s tým
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mastem velice ošádat, abych vysta-

ila. 2. ostýchati se : Janek ošádáí
sa kúi ped tatíkem (Slav. X. 299).

Co bych se teho ošádala? (dok.

274). 3. Co se s tém poád' ošádáš
= nemáš do toho chuti (Btcha).

OŠádavo, ostýchav: Janek ho
vítáí OŠádavo (Slav. L. XI. 483).

ošapky, pl. m., oštpky, malé
odkorky (laš.).

ošehlat, odrati: Kráva si ceíý

krk o strom ošehíaía. Ošehianá
pohovka (Zl.).

ošepaka, sekera mezi pantokem
a obuškem (val.).

ošea, -e, m. = oškera (v. t.).

ošéený 1. do koán otevený:
Nenechávej dveí ošéených. 2. lo-
vk ošéený, který se neustále oše-
uje (smje) (Zl.).

ošeovat sa n. oškerovat sa,

smáti se hubou otevenou (vých. Mor.)

v. šéit sa.

ošigat haíúzky, otrhati u samého
pn za syrová (vých. Mor.),

ošínoha, -y, m., scanda (slov.).

ošipek, odpadek pi sekání díví.

ošuhrat, vyschnouti, okorati:

Nenechávaj chfeba na stole, a ne-

ošuhrá (Zl.). Ošuhraná kost' =:

vyschlá na slunci (Vlk 87) = oscú-

raný, vošórané (záp. Mor.).

ošibáni, ošiditi (val.).

OŠihel', -hTa, švihel, svižný prut

(od Perova).

ošípaný = ušípaný (v. t.) hor.
ošípat se = ošívat se (Zl.).

OŠipovat, otírati: Pri kopáú sa

zemáky ošipujú z hliny; peené sa

také ošipujú z popeía (Df,). Ošipovat

sa, ošívati se, rukou se otírati

z hmyzu njakého (val).

ošitka = ošívka (v. t.) Karlovice,

val.

ošíva: Když dcera šla po dvoe,
siln rukou ošívala = pohybovala,

házela (Kda I. 267). Ošíva stro-

mem = tásti (laš.). Ošívá se v práci

= je lehtivý do práce. » Ošívá se«,

kdo, jsa štípán pod šatstvem hmy-
zem, se otípá, svalstvem posmykuje,

ošívka, ošatka, slamnka: Na stl

donášívají se na ošívce trnky, jabka,

hrušky (Slov. obr. I. 304) slov., hor.
oškera n. ošea, kdo se poád

oškeruje, smje = smí.šek; též pí-
jmení.

oškéa sa práce, vyhýbati se

práci (val.).

oškerovat sa = ošeovat sa

(v. t.).

oškezuba, -y, m = oškera (v. t).

ošklebenec, -nca, plativé díté

(vých. Mor.).

oškrébený, otevený: dvée (v ne-

as), huba na plá (vých. Mor.).

oškFebovat sa, hlasit plakati

(o dtech), utrhovati se na nkoho
(vých. Mor.).

ošklih: dta nco na ošklih =
na oko (val.).

ošklivec, -vca: Já nebudu oškliv-

cem = nenechám na sob pode-
zení, pomluvy. Svedli to na mna,
a já sem ostáí ošklivcem (val.).

ošklivina, ošklivá vc, ohyzda.

ošklivlf se eho = si nco: Mu-
sím se trochu umyt, aby ses toho
neošklivil (Kda II. 56).

ošklívúcný, velmi ošklivý.

oškomek, -mka = žvanec (laš).

oškomina, = oskominy (v. t.) laš.

oškrabiny, pl. f. šupky z oškra-

baných zemák (laš.).

OŠkrd, -a, železný tesák na ke-
sání mlýnského kamene: Prase je

chudé jak oškrd (Zl.).

oškrda 1. = oškrd (Hranice),

2. ošklivec (N. Msto).
oškrdít— oškrdovat, oškrdem ke-

sati (Kt. Dod. I.).

oškéknút sa na koho, osopiti

se : Dyž mu nco eknu, enom sa

na mne oškékne (Zl.) Srovn. : Ko-
likrát se oškékne na chudého, dyž
co prosí (Štítný, Kn. šest. 244). Srovn.

skekat.

oškrknúf = oškvrknú, popáliti

se, ožehnouti : Ceíý rukáv mi oškrkí

(val.).

OŠkrtaf, ošoustati : oškrtaná škr-

taka =1 odrané staré košt (laš.).

oškrtek, -tka, nepodaené peivo
(laš.).

oškvarek, -rka = škvarek.
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oškvrknút — oškvrkíý n. oškvrk-

nutý, opáliti se, ožehnouti (o vlasích

ožehnutých plamenem n. o látkách,

na nichž se chlupy opálí): Víasy
mu od svíky oškvrkíý. Máte kabát
na zádoch oškvrkíý, myslím ste se-

dli u horkých kamen (vých. Mor.).

OŠkvrlif 1. opáliti: vlasy, chlupy,

2. otaškáiti (val.).

vošlapek, -pka : Vytáhne se vo-

šlapek (slámu) z boty, a dobytek se

jím kížem potírá (od úrok) Mor.
lid 202.

vošlejch, -u, pažitka (záp. Mor.).

ošmatlat dlouhé kalhoty, ocho-
diti, abtreten.

vošmera, pobuda (Maš.).

OŠmigat (-k-), vlasy na krátko a

ledajak ostíhati.

ošmrnúf 1. oškrábnouti: Vem tu

žer a ošmrni to trochu z koruny
(kry). 2. ošiditi: No ten t ošmrnuJ
(laš.).

ošobolený, ošoustati: kabát (Kt.

Dod. I. han.).

vošoplsta, nepoádný, ošumlý
lovk (Maš.).

ošopfstaf, odíti z chlup: Ru-
kávy má celé ošopfstané, jak hraje

v ty kartiska (Slav. L. XI. 378).

ošpatnt: Po téj nemoci velice

ošpatéí r= špatn vypadá (slov., val.),

ošpenk, ka, suché, z chvojí

opršelé vtve okolo silnjších haluzí

šlovou ošpeky (Zl.).

ošpica, -e, vyraženina, osýpka
(Btcha).

ošpihta = nco devného ne-

obratn, neumle oezati, zpracovati.

»Ty's to pkn ošpihíáll* (Btcha).

ošpTh 1. kluzké, šplhavé místo,

zvlášt od bláta: Upadí na ošpfhu.

2. Pádí na ošpfh 1= tak, že se hlava

sešplhla (svezla), nenarazila zpíma
a nerozbila se (Zl.).

oštara = oštera (v. t.).

Oštárat se = ošterovati se (v. t.).

oštera 1. obtíž, potíž: Nemocný
íovk je na ošteru sob aj druhým.
Mám s tým velikú ošteru. 2. =
ošterný: To je oštera chíap(slov,,val.).

ošterný 1. kdo jest na obtíž,

komu nesnadno vyhovti, jehož ne-

lze zbýti : nemocný, žebrák, 2. pi
em jsou potíže : ošterná práca.

OŠterovat koho, obtžovati, do-

palovati: Ten sa mne už nco na-

ošterováí

!

oštrréjz, -u, pabrky ovocné slov.,

val.) =: obšili (v. t.).

oštrTéjzovat, pabrkovati na stro-

mech ovocných (slov., val.).

ošuda, ošizení, vc, která se zdá
býti dobrou, ale pece zklame (laš.).

ošúlit, ošiditi (vých. Mor.).

ošumt 1. ošumlým se státi, po-

zbýti krásy: Dúbravnko zefená, co's

tak ošumía? Pišli na mn mrazové,
velicí neasové. Až ti mrazové
pendú, pkná zelená budu (Suš.

784). 2. =: ošumnti, šumným, pk-
ným se státi: Aj hory, hory, jak ste

ošumly, dyž na vás rosika padaía I

(Suš. 203; srovn. zpomt =: zpomnt,
rozum = rozumn).

ošusta, -y, m., škubán.

ošutraný, ošumlý: lovk, šat:

Vrátíí sa ze svta hodn ošutraný.

Už má ty hábeky ošutrané (vých.

Mor.).

ošvácat, ledajak ostíhati (val).

ošvái, ošvarovat, oistiti, pistro-

jiti. Céra ho odešía ; vil ho nemá
kdo ošvarovat', t. j. uklízeti mu, práti

na nho a p. (srovn. švarný).

OŠvihat 1. ošvihlem pobiti, 2. ostí-

hati vlasy.

ošvihet, -hía, prut, kterým se švihá,

na p. dti. Také: ošvihel\ -hefa:

Tak ti tém ošviheFem našvihám

!

(Btcha). Viz: ošiher.

otáa: Antoš mlúvíí, jakby kole

prsta otááí = úlisn, povoln (Slav.

L. XII. 130).

votáka =: kokotice (v. t.).

otáky pl. f. 1. stoené suché rato-

lesti na podpalování (val.) 2. sláma,

kterou se za silných mraz otáejí

nohy do bot neb i boty v as ná-

ledí: To Karásek ide, nohy opfan-

tané v otákách (Zl.).

votahy, pl. m., odtahování, odklá-

dání : Dlá to na dlóhé votahy (záp.

Mor.).

otáhavý, váhavý.
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otajaf, -jám = odtáti, státi: Dyby
snhy byiy, už by otajaíy (Suš. 122).

oapa, -y, m. nešika, hup ; otrapa

(val.}.

otava, -ate, pozdní podzimní kue
(Zl.).

otavka, klásky obilní pozdji ostat-

ních vyrostlé a dozrávající = pod-
kladek (v. t.) Zl.

otí, -ího = otim (Vych.).

otisko u pluhu v. pluh 23.

otize, -zn, f. otcovský podíl,

ddictví (val., hor.).

otec svajbe: Jeden meze nmá
bel enik neb otec svajbe (Vyhl.

II. 140).

otpaný, ztýraný, pihlouplý (val).

Srovn. oapa.
oteplit se: Voteplíl se = pist-

hovalý obeznámil se s lidmi (Maš.).

otr, -u, profit: Ml z toho dobrý
otr. Nebylo otrku z nieho z boka
= vedlejší píjem (Zl).

otrek, snop oteny (oklepaný
hlkami) nerozvázaný; otrky, zrní

takto se snopa otené (Dob.).

otiny, pl. f., otry sena, jeteliny

a p. (hor.).

otrka v. stodola.

oticú, adv.j ven a ven, vší silou:

Oje prohnalo vrata oticú. Oticú to

nechéí (val.).

otírat, stranovati: Otíráme réž

(Dob.; v. otrek).

otírat se : Smr se o otírá =
brzo ume. KoFe mn se otira, inu

do taca bira (Suš. 211). Nevotíré

si vo m hobo, nevotíré se vo mn!
=: nepomlouvej, netup mne (Maš.).

otká, v. pluh 23.

otknú sa: Ai vám sa z toho nco
otkne = dostane (Zl.).

ottaisko 1. bolaka na noze od
otlaení; vraní (kuí) oko. 2. chlupatá

housenka, o které se lid domnívá,
že když na ni stoupne, dostane otía-

isko (laš ) = odraz (v. t.).

otíuek 1. otluený kámen n.

klacek: Uhlí vzal otluek a jak ho
mele tak ho mele (Kda II. 57).

2. kluk bitím otluený, který toho
už ani nedbá.

ottuk, pobuda, který se potlouká
mezi lidmi.

ottuke, -kn, nepoádná ženská,

nevstka (Kt. Dopl. I. slov.).

otmt = zatmt: Pišli do hora
tam otmli (Kda I. 66).

oto, hle (voilá), tu, nedávno

;

asto se tím slovcem zaíná e,
když si nkdo nemže hned na nco
vzpomenouti: >Odkad' st?« »Oto
z blizka.* »Kaj jedt.í"* »Oto pro
kvaky.* Oto tu byl (laš.; pol. ot,

Oto, otož).

otoi: Žádný sme nedostali dyby
prst otoi. Otoená = thotná (val).

o toTéj, že (slov., val), o toli, že

(han.) = jenom že, leda že: Cesta

je jednaká, o toléj, že silnicú néni

tolik bíata (Zl). Nemá se tam lepši,

o toli, že dostává zlatku vic (Mal
XXIII. 155).

otopit: Tískama se otopí (ne-

potebuje jiného díví).

otrapa, -y, m., niema.
otrapný 1. strastný: Byto otrapné

to jejich živobytí (Zl). 2. ošterný

(v. t.).

otr, -e, f., rozvora (v. vz líl. 14).

otrit: Stréc otrile palec levé

ruke =: zdvihl (Dial II. 60). Vrány
už kváú; zobáky poád majú otr-

ené k horám = obráceny (Slov.

obr. II. 30). Petr otril pysky tak

škared, že už víc možno nebylo =
ohrnul (Slov. obr. II. 39). Otrií
paty = utekl (Df.). Otrit koty =
umíti (potupn).
otešit 1. otásti: Spadí z ja-

bíon a otešel si mozg (han.).

2. obalamutit eí: Dáí se otešit
židákovi a kúpíí si pletku za drahé

peníze (Zl).

otrhá, -y, m., otrhanec (Vek.) =
odrha (v. t.).

otípat konopé, lámati (Podl).

otípky, pl f., dožera, oplata:

Abych s tým neiiiét otípek (Vek.).

otrka: Sak až pídú z domu mezi

cizí lidi, šak ty si otú rohy z=. po
zbudou hrdosti a bujnosti (Slav. L.
XII. 229). Si eše mladý, híúpý, ne-

otkaný = nezkušený protivenstvím

(Vlk 27).
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otrnúf — otat 1. Na nm
všecko otrne = nic se ho nechytne,

z nieho si nic nedlá (Vah.). Srovn.

otrlý. 2. Noha otá, otrnula =:: pe-
stává trnouti (vých. Mor.).

otroák, druh holub (let metá
kotrmelce).

otruba, -y, m., hlupák.

otrubníka, druh hrušek (drobné,

hndé, sladké) Zl.

otrusína, drobet z neho oteny:
Nemáme sena ani otrusiny.

otruó (i pol.), otráviti : Otruj, sestro,

bratra svého (Suš. 169). Už mého
konická, už mi ho otruje (kalná voda)

Suš. 591.

otrútit, otráviti, omámiti: Su od
toho jak otrúcený (slov., val.).

otrž, e, f,, místo nepístupné : Je

to tam na otrži (^^l)-

oupaný, pihlouplý (val.).

otupný, protivný, ošklivý (val.).

Otupno je vám tu samému byc =
protivno, smutno (Dob.).

otvírat 1. mrtvolu, secirovati: Ne-
byl otvíraný (íig. 38). 2. Jaro se

otvírá = poíná se'.

otvírka, místo, kde se co otvírá:

Na pední otvirce o gati bele štere

takový tolepáne vešety (Vyhl. II. 138).

otvoi (Vsacko), otvoric (hor.),

iter. otvára= otevíti : Otvor, otvorte

!

Dvíka ti otvorím (Suš. 195). Ne-
chtl;a's mi oken otvára (Suš. 627).

Preo mi, Marynka, dveí notvoríš?

Otváraj, otváraj ! (er. 57).

ouk, -u r= úroky (v. t.) : Tvá
máma také od jakživa na ouk trpla

(Ž. obr. 120).

ouvar, ouvarek, bahnitá louka mezi

poli osamlá (záp. Mor.) = opaisko
(v. t.).

ovádt, pemlouvati: Ovádli ho,

aby tam ostal až do smrti (dok. 263).

Mamiku poád' o to mlíko ovádli :=

chtli na ní (dok. 246).

ovajka = oveka (lichot.) val.

ovak, adv. : Budž icho, ovak e
chrašim =: sice. Ovak co na tym =:

ostatn (laš.
;

pol. owak = oním zp-
sobem).

ovca : halina z bíléj ovce = vlny

(val.).

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

oví vymeno, myosotis silvatica

(bot.).

oví, -a, ovák (Bart. II. 67, laš.).

Z utrka na stedu oviika vedu
(Suš. 133).

ovíra, -, ovinec.
ovdy ve spojení: tedy ovdy =

kdykoliv, kdy tehdy (laš
;

pol. tedy
owedy ^ druhdy).

oveka 1. brouk sluníko (Vek.).

2. stonožka = baruška.

ovnút, ovanouti 1. intrans. : Ne-
cho, až to trochu ovne. Už hodn
ovnuío a bíáto obeschío (Zl.). 2.

trans. : Ež to trochu ovne vtr,
pjdeme obracat (Vah.). Vtr ovne
pole (han.).

oves: » Hraje ti v buše oves?«
poekadlo o bujném (Slav. L. XI.

95).

ovések = ovísek (vých. Mor.).

ovesína, ovesná sláma.

ovsif sa, obsiti se (Jicko).

ovsitý, dol svislý: Smrek ma
ovsité chvojí (val.).

ovesnica, -ce (ovesíaka val.,

ovesunka, ovesorka laš.), druh
hrušek zrajících zárove s ovsem.

ovesnísko, pole, s nhož sklizen

oves.

ovesný, planý, jalový: MIuvií o-

vesne ei. Je to zas jakási ovesna
(t. e) laš.

ovés koho, oklamati: Dá se leda

bab ovés (Kda II. 41).

ovisa, dolil viseti; Je toho ovoca
letos, tak haiuze ovisajú! (Vlk 20).

ovtak, -a, vlnný podvazek (val.).

ovoc, -a, m. (val., laš,), -e, f. (han.).

ovsíha = ovsaha, avena fatua.

ovzácnt, nabýti vzácnosti, vzác-

ným se státi: Cheš-li jím ovzácnt,
necho tam tak asto (Zl.).

ozaba, zábsti: o/abe mne (laš.):

Je tam zimná rosa, a ja sem viF
bosá, budu ozaba (Suš. 587).

ozaj (na ozaj, na ozajist, na ozajst),

na opravdu: Ona pravila, že s ní

žertuje a že to nepraví na ozaj (Kda
II. 147). Na ozaj? = opravdu.?* Ne-
pravil to špásem, ale na ozaj (Vych.).

Chodí na ozaj. být na ozaju = za

nevstou (val.). Nemysleli to na oza-

18
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jist (o-za-jisté). Slov. obr. I. 52. Enom
aby nebyto ze špásu na ozajst (Slav.

L. X. 177).

ozajstný: A je drak ozajstný =
skutený (nevybájený) Dob. ; lovk
oz. = vážný, homo gravis (laš.).

ozdaTova = oddalovati, odklá-

dati: Dycky s tým ozdaluje (Vah.).

ozdiny, pl. f., otruby ovesné n.

jemenné (laš.).

ozdrav, okáti (tohoto slova Laši

neužívají).

ozembuch, kým se buchlo (uho-

dilo) o zem =: lovk hloupý, ne-

obratný.

ozíbat — ozíbnút, zábsti: Ozíbe
mne v ruce. Obilí ozíbío = omrzlo

(Vych.). Každý bží, aby i nohy si

zahál a aby neozíbl (Slov. obr. 269).

ozimt : Ozimío tam ^ nastalo

chladno (Zl.).

ozimina, ozim, obilí na zimu seté.

OzinuTa, -Fe, píjmení.

oz.nai sa : Oznaíi sa, že ne-

móže = osvdil, vyjádil (val).

oznak, oznaení, znamení

oznat se, seznámiti se: OznaU se

spolu ve Vídni (Zl.). Býí ze všeckým
oznatý ir= obeznámen (Slav. CL. XI.

180). Eše néjsú spoíu dobe oznatí;

až sa fepší oznajú, bude to všecko

inakší =: až se na vzájem poznají a

sob pivyknou (ženich s nevstou)
Vlk 51. Jak se s ní ozná, potom je

jak jed (Suš. 317).

oznit se, ozvati se: Tu se oznií

hías (laš.).

Ozniky, pl. f-, tra (Nivnice).

ozóba= ozobávat (hor.).

ozora, škaredina, ostuda; ošklivec

(val.).

oztoTéj : Och to je výdíek na mu
híšnú ! oztolej, že lovk nepostává
= tak tak že (Vlk 81) = o toFéj (v.t).

ozub, -a, = náelník (v. t.).

ozubec, -bca, tvar zubu podobný.

ozváat, v louhu vyvaiti: Do dna
šaty ozváaía (Suš. 138).

ožaba, malý vypínavec = žabant
(v. t.) (Hustopee).

vožah, hlka u hrábí (záp. Mor.)
v. ožeh.

oždaraka, hl s rozsoškami,

kterou se oždaruje (sráží) se stromu
ovoce (Zl.).

oždarek, -rka: Býí takovým
oždarkem v dom = jímž se všecko
vymetlo (Vah.).

oždarovat ovoce, oždarakou po
jednom se stromu srážeti (Zl.).

ožebrait, zmrzaiti: Pacholek se

ožebrail na rukou (Kda I. 303).

ožeh, -a: Hanáci a Horáci jmenují
všecko náiní, jehož se ped pecí

užívá, ožehy; jsou to: oheblo, po-

metlo a lopata; jinde znamená ožeh
jenom hlku od ohebla nebo tlustou

hl vbec (val.). Chorv. ožeg=: heblo.
ožeho, nemotora : Takové ožeho I

(Vah.).

OŽgar, nezdara (laš.).

ožgera, -y, m., opilec: Umel tu

onekda takovej ožgera (dok. 281).

ožihat: ostrý vtr, mráz ožihá=
pálí.

ožina, ozini, ostruží (ke).

Ožinice n. ožinové maliny, ostru-

žiny (v. t.).

ožít, okáti.

Ožrébí, tra (val.).

ožmoTek, -fka, nco ožmoleného,
kus slaniny, jímž se obuv mastí (Zl.).

ožúvaf nco, vl. pežvykovati 1=

stále o témž mluviti (val.).

ožúvat sa 1. hádati se (val.),

2. domáhati se eho: Dos sem sa

o to naožúváí (Vah.).

ožvantaf sa, opiti se: ožvantaný^

opilý fval.): Antoš býí ožvantaný
(Slav. L. XII. 85). Rád si hutnúl.

je pravda, afe neožvantáí sa (ib.

XIII. 210).
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p.

Pabásky, pl. f., tra (Jihlavsko).

pabícat sa = pobúcat sa (v. t.).

pabtova sa, int. pablýat sa,

pabXzat sa, potulovati se, potloukat!

se : po tm, lesem (val.).

pabza sa, -ám, matlati se

(val.).

pabúcat, -cám, pehazovati se

v. nem, ob. ve spojení: Zpúzá a

pabúcá, až nco zhodí a rozbije (Df,),

pabúcat sa, potloukati se: De on
sa ale pabúcá? (Vlk 89). ele sa

paboucela po humnech (fig. 34).

pabuda =^ pobuda (val.).

pabúat, -ám, zpcuzeti: Co poád'
pabúáš.í* (val.).

pac malovaná (písaná, cifrovaná):

Dít, dávajíc pac, jezdí pi tom prstem
do kola po dlani (Dob.). — laš.

pac, -u, m.
pác, -u, m. : rn nkoho v páci =

na mušce, sedti na nkom s hubou

:

Dycky musí rn kohosi v páci (Vah ).

pác: Pác ho po híav! :^ udeil.

pácem, jen ve spojení hoe (horem,
zhru) pácem : Škopek ležéJ hoe pá-

cem = pevrácen vzhru dnem (Zl.).

Pevrátit kalíšek hoe pácem (Vlk
44). Ležáí hoe pácem := nohama
vzhru (Vlk 41).

páca (n. fácat) 1. bíti, 2. silné

bafati : Pácali jak duša ráiía (Vlk
33).

packaf, packovaf, int. pacgýnat,

klopýtati : Zapackováí o kame. Což
ten tak škared pacgýá = z tžká
kulhá? (val.).

pacol', -a, m., ápa, škaredá noha:
Ma nohy také pacoFe (laš.).

pacotek, ika, placek (laš.).

Banoš: Dialektický slovník morarský.

paaf: Nohavice paaíy na íýt-

koch =r byly napjaty (Vlk 67).

paga = maga, ídké bláto (laš.).

paga se ^=- maga se, mazati

se (laš.).

paesný (n. kúdefný) Jan, nešika

(Zl.).

paísat len = ochlovat (v. t.).

paíska 1. = ochla (v. t.), 2. lnné
n. konopné výesky lepšího druhu
(hrubší šlovou koudel).

páit 1. Já bych mojeho nebyla

nechala, dyby to byli všeci páili =
rozluovali, kazili (dok. 76) 2. Páel
sem tch strom na 20 = odhadoval
(záp. Mor.).

páit se 1. kloniti se k pádu: Vz
se páí. 2. vzpírati se: Páijó se mu
kon = zastavili se, vzpírají se a

nechtí dále (han.). Kon se zpáili

= se vzepeli (Btcha). 3. viklati se

ve smlouv^ ustupovati od smlouvy,
> bráti své slovo zpt« (!): Ženich sa

zpáíí (Slav. L. XIII. 75). Kupec
sa nám páí (val.).

páit si i páit, pamatovati si

:

Ješt toho íkání bylo víc, ale kdo
pak si to všecko páí? (Vyhl. 11.

128). Páí se mi nco o tom. Dal

sem vám to vonegdá, páte si =
vzpomete si (záp. Mor.). Od té doby
ho páím. Nemožu páit, jak už to

bylo ''val ).

páka, paklíek tabáku (Lor.;

i pol.).

palivý k = který se páí (Se-

nice).

pamáky, pl. m., neohrabané, ne-

zruné prsty : Všecko musí pochyta
téma pamáky (Slav. CL. X. 304).

19
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pa, i, f., medovice, sladká šáva
na listech stromových, erysiphe com-
munis.

pád : Husí, jak vrn sa vydu ze

dvora, pádem na setí leá = hned,

zrovna. Lidé tam letli pádem =
úprkem (Vah.). Leží pádem (o ne-

mocném, který s lože nevstává). Pá-

dem se to stalo = práv, ped
chvilkou. Pádem to udlám ^ hned.
Pádem na kraji =: na samém kraji.

Pádem je potok = zrovna, hned.

Tým pádem :^ zpsobem (záp. Mor.).

Tém pádem bech vel, že to pravda
= Je-li tomu tak (Mal. XXIV. 68).

padátka, špatné, nedozralé ovoce
záhy spadlé (val ).

padat : Zem sa padá horúasú =
puká se horkem (slov.). Má ruky opa-

dané 1= popukané. Náš ze padá také

do téj rodiny. Všecko padlo horší =
dopadlo (vých. Mor.), padze =: prší

(laš. i pol.).

padavina, scíplina,k na scípnutí

(Kt. Dod. I.).

Padtky, pl. m., jméno tratí skoro

ve všech osadách.

pádétko, nco tsného: kabát,

sukn (Václ.)

pádrský, druh hrozn (slov.).

padéní: Že prý Antošovi nic nedá,

ani do oka padéní = co by do oka
padlo, za nehet vlezlo (Slav. CL XI.

485). Nemá rozumu ani do oka pa-

déní (id. X. 37).

padesátka, druh brambor (modré,

hojn zasedají; bývá jich » padesát*

pod kopcem).
pádif, tžko táhnouti, na p. slabé

kon, krávy, které s velkou potíží

táhnou (Vah.).

padlí = pa (v. t.), záp. Mor.

padlík n. padléjové, druh jablek

(Zl.).

padlína, rokle, zmola: Je tam ta-

ková padlina (Vah.).

padli sa (napadlova sa, vy^a-

dlova sa), napínati se, vypínati:

Padiíí sa po jabku = napínal. Éadlili

sa na to = vzpínali se, dychtili po
tom. Ja di, nepadli sa =: nevychloubej
se (val.).

padto, úzká deska, na níž se na-

píná satá kže
;

pl. padia, rámy, na
nž soukeníci pipínají sukna (Zl.).

padtý, špatný, ob. v komp. pad-
lejší: Nkteré víno bylo dobré, n-
které padlejší a jiné zas dobe kyselé

(as. Mat. mor. XXVII. 20). Na tch
konch vidl sem pkné nástroj, jako
hrabci, na tch ostatních padléši

(Vyhl. I. 64).

pádot, -a, 1. pirozený dolík v zemi

:

Mach zdrygáí pes pádoíy a výmoly
(Vlk 37). 2. Kopcovitá pda pechá-
zející v dolinu, též jméno tratí (Vah.).

3. jamka uvezená (vybraná) od vody
(Kda I. 215). 4. dl v jizb na kob-
zole (brambory), pikrytý podlahovou
deskou (laš ). 5. nerovnina na hoblo-

vaném dev (val.).

pádota sa, choditi po nerovné,

dolíkovaté cest (Slav. L. X. 47).

padolina, dolina, údolí (záp. Mor.).

padoucina, padoucí nemoc (záp.

Mor.)

padula (-0-), kluk s velkou hlavou

(Jevíko).

padzovaf, iter. slovesa pada: Sníh
padze i padzuje (laš.).

pagá, -a, pagáíek, pesné peivo,
placka. Z mouky pšeniné, zamísené
máslem a vejcí, pekou se kehké a

chutné pagáky na pou (vých. Mor.).

pagáky, pl. m., malva rotundi-

folia, dle podoby plod (vých. Mor.).

pagaf, makati: kot (laš).

pagrament, -a r= pergament (val).

pah, -a, rýha v šindele, do níž se

vedlejší šindel zastrkuje (laš.).

pahnozt, -a, nehet: To je zima,

až mí zašío za pahnozty (vých. Mor.).

pahnoztky, pl. m., calendula oíf.

(bot).

pahýl (-é-), neúrodné pole(Slavkov).

páchat 1. Páše vo tom = pracuje;

páše vo to = hmotí (N. Msto).
2. Takoví klue ze mn pášó smich-

(Vyhl. II. 24). 3. dovádti, žertovati:

Koata páchajú. Dti, nepáchajtel

Pášu spolem = milkují se (vých.

Mor.).

pachropy, pl. m., sucháí se strom
lesních napadalé (laš.), od slov. chropi
n. chfup =: padati.
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páchnut: Z huby mu veliký ohe
páchl = plál (Kda I. 93).

pacholátko : Já se vdávat nebudu,
pacholátkem pobudu = dvetem (I).

Suš. 757.

pachotit se, dospivati v pa-
cholka: Když se již zane slovácký
synek pacholit (Slov. obr. I. 59).

pachoTe 1. mladý pacholek: Zvo-
lila sem sob to švarné pachoFe, keré
ráno stává, vraným koom dává (Suš.

454). 2. zouvák (vých. Mor.), 3. p.

u vozu = podkladek (v. t).

pachotek na Podluží je estný
název svobodného chasníka : >Jáký
si to pacholek, ked sa ho bojíš «
Jinde slovo to znamená eledína od
tažného dobytka, a domácího syna,

a služebného.

pachotský, hodný, jadrný, dobrý.

Pacholské, -ého, tra (Boršice).

pachoi sa, durditi se, zlobiti se

(slov., val.).

pachosta, -ty, m., silný chlap (N.

Msto).
pachuTa, -Te, 1. zástrka zdvižená,

v níž se nco nese, klín: Dívka že-

brala smeti do pachule (val.). 2. ýa-
chule, boule (Daice).

pajda, -dy, m., kulhavý lovk
(han.).

pajdat se, kulhati, šmatlati se

(han.).

pajdavý, šmatlavý, kulhavý (han.,

Btcha).

pajduš, -a, kdo má kolena k sob
(Jevíko).

paje, -i, f., palivost.

pajedit, hnvati, zlobiti; rozpaje-

dný =: rozhnvaný : Sklená se do-

pajedil (dok. 18).

pajedný, štiplavý, ostrý: chren
(hor).
pajchova, -vn n. pýchova (han.

péchova), štoudev o tech nohách,
v níž se prádlo »sváá« n. pýchá
(Dial. I. 329).

pajmáma, žena mšanova (han.)

Suš. 558.

pajt, -u : Sel na pajt = nco ukrást

(z nm. Beute) Jevíko.
pajta 1. malá ovíma na salaši.

Rozdlena jest na pi temi stru-

gami (lésami, brankami) ve dvé.

Zadní ásti, kde se shánjí ovce
ped dojením, íká se honnica (LN.
1. 199). 2. To sú pajty! = vci
(Vah.).

pajtáš, -a. nafintný panák (val.).

pajtášif (o-, pi-), nastrojiti, vy-

fintit (val.).

pajz: Utíkal v jednom pajzi =:
v bhu ustaviném, bez oddechu
(Vlk 37). Krávy Tetly v jednom
pajzi k Bev (Slav. L. X. 467).

Všecko pajzem pozbíráí = mentem,
nenechal nic (Zl.).

pajzaina, klukovina (Hradišsko).
pajzák 1. starý, tupý nž: To je

pajzák, pítva žáby (vých. Mor.).

2. kluk (Hradišsko).

pajzaf, škared krájeti (han.).

pajznút (z-), odciziti, ukrásti (val.).

pajzovaf, int. pajzýat, utíkati

(val.).

pak bžné jest na Hané a záp.

Morav; Slováci, Valaši a Laši té

spojky neznají.

pakosia, ty, m., kazi; též pí-
jmení.

pakostít, kaziti: Všecko zpakostí!

Voda to dopakostila (vých. Mor.).

pakovat = pachtovat (Litovelsko).

pakovat se, kliditi se (z nm.):
Pakuješ! = táhni! (Tu se vypouští
námstka zvratná, jako ve rení

:

Sthuješ! Hybaj a p.)

pakožka, trojhranný, pleskatý

knoflíek cínový na valašské župici.

pát, u, n. pHpal, ohe v elesn
peci pi peení chleba.

pata = palice (nástroj i hlava)

:

Ma tvrdu palu. Dostaneš na palu
= nedostaneš nic (Opav.).

paaka 1. ezaná tíska, hoblo
vaka (záp. Mor., laš.), 2. urtica di-

oica (laš.).

paadrán, -a, píkrý kopec (val.).

paadzgovaf sa, potloukati se:

A de sa's doteF paladzgovál.? (Vlk

paTagrám, flamendr, nezbeda (val.).

paTach, -u, rákos (vých. Mor.).

patacha, y = paFach (laš.).

paTáaf, -ám n. pafázgat, povy-
kovati (val.).

19*
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paTandrova 1. pomaten mluviti,

2, pomaten pobíhati (val.).

paTar, -a, páleník (laš.)-

paTastif, šramotiti, kieti, povy-
kovati (val).

paTaší, coll. rákosí: Sko do pa-

laší (Suš. 673). Ja ju (kytku) pustím

po palaší (Suš. 322).

pafaška, rákoska.

paTašník, pták 1. salicaria tur-

doides (Podl.). 2. acredula caudata
(Br.).

patata 1. palanda, lešení pi zdi

v konírn, upravené pro pacholka na
spaní (r. poíaty). 2. u stavu tkalcov-

ského (v. t. I. n).

páTava, pálení, žáha (laš.).

paTavý, palivý, ostrý: vtr (laš.).

paravo : Je tam dnesej ukrutn
pafavo = palivý, studený vítr (laš.).

paTázgaf, int. paláat, láteiti:

Babsko zaaío hrozn paFázga (Vlk

78) Antoš palázgáí na Kúpaíy (Slav.

L. XI. 378).

parázgíf = paFázga (val.).

paTazór, a, parasol = deštník.

paleek, stízlík (záp. Mor.).

paFeky = klaniky (v. t.).

paTeník, -a, Zollstock (Zborovice).

páTeník, polygonm hydropiper
(bot.).

paTena, -y, jméno krávy erve-
navé, »pípalisté« (val.).

páTená, -éj = pafené, ého, ko-

alka: Pálená, páleniko šumná (Bart.

III. 767).

paTení, žáha.

páTenica -ce 1. kus zem vypá-

lené, neporostlé, 2. z= palírna

páTensko = pálenka, koalka (Ja-

vorník, hor.).

patepa, hlava tvrdá, neústupná =
palica (laš.).

PaTések, na Parésku, tra (Vi-

zovsko).

paresky, pl. m., proutky (Podl,).

PaTésky, v PaFéskoch, tra (La-
nov).

paféta = billét. Paletu dostane,

kdo zaplatí povinný poplatek, na p.
mýto.

pafchove, -vn, f. =r pajchova
(v. t.) Df.

palibrada, zelí po sládku (val.,

žert.).

palica -e, 1. hl (i srb.): Ona by
byía neáda do smrti pod cizí pali-m =: vládou (Val.). 2. hlava tvrdá,

neústupná: Ten má palicu 1 :^ to je

svéhlavec. 3. tulák : To je palica

(Btcha).

palicova se, potulovati se, nepo-
býti doma: Ty by se*s poád jenom
palicovaí! Hde se poád palicuješ?

Te paleco jeana palecovitá, hde se's

palecovaí ceíé den (Mal. XXIII.

227). Ten se už napalicováí po svt

!

(Btcha).

palika, hlávka jetelová, kvtná
stopka s pukem na p. narcisu, tuli-

pánu.

paiihuba = chudaka v. t. (val.

žert.).

pálit, intrans., páditi, utíkati: Ten
tam odtá pálil! Páli za ó (za ne-

vston). Pal ! = hybaj. — Co pes
krk pejde, bruchem jak by pe-
pálíí (Vah.).

pálit se za nkoho, ujímati se

koho na svou škodu: Já se za nho
páíit nebudu.

pálivka, žihavka (Kt. Dod. I., han.).

patka, hlavika špendhku, hebíku,
sirky, jeteHny, lnu: Ani co by stáío

za špendlíkovú pálku sem nevzat

(vých. Mor.) ; han. též makovice.

pai'mo ve spojení : Raná pálí pal-

mem (val.).

patohtavec = panohíavec (v. t).

palo, -a, jméno vola >opáleného«
(hor.)

palouk . = mor. trávník (Jem-
nicko).

patuda, -y, m. tulák.

paiudovat se, toulati se: Lenoch
sa paluduje.

paluch, a, 1. palec u selské hu-

nné rukavice. Ta má pro tyi
prsty jeden otvor, pro palec pak
zvláštní. 2. ustižený prst ze staré

kožené rukaviky na bolavý palec

nebo jiný prst (val.).

patúk := pavouk (Blatnice, laš;

zl. paúk).

patúz, paveza (Blatnice) laš ; zl.

pauz).
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pafuzník, provaz, jímž se piva-
zuje paíúz (zl. pauzník).

Paíyza, e, píjmení (laš.).

pamataf= pamatovati (val., hor.).

pamatlivý = pamtlivý (val., hor.).

pamatovat 1. má zvláštní vazbu
akkusativu s infinitivem sloves do-

konavých i nedokonavých s význa-

mem minulosti: Já pamatuju ceíú

našu ddinu vyhoe =: že vyhoela
(val.). Já pamatuju našu škoíu stav,
Vojtka be starosto (Mal. XXIV.
271). Ten trám já pamatuju dávat =
když se dával (Sejek). Pamatuju
v tom eše chodit =: že v tom (šat)

chodili (Radostín). Jestli pak my pa-

matujeme za našeho mladyho vku
tuhle neest (krtky) byt.? (Hišice).

Srovn. podobnou vazbu latinskou

:

Memini Pamphylum mihi narrare

(Cic. Verr. 2. 4). Memini Catonem
mecurn et cum Scipione disserere

(Cic. Lael. 3) a sloveso cekat. 2. Pa-

matujte, že nepijde, že všecko za-

pe a p., ve smyslu : uvidíte, že (Zl.).

3. pamatovat nkoho = konejšiti

:

Moseía sem ho pamatovat, aby si

nco neudlat.
pamba, Pán Bh, v dtské ei

slezské.

pámbíek, zdrob. pámb.
pambík, -ova, ovo, co náleží

pámbíkovi, boží: pambíkova kra-

vika = ploštice zdobená; p. oveka
= coccinella; p. srdeko := P. Marie

slziky, bolioko
;

p. vlásky = luní
peí; p. žabika = rosnika (vesms
v ei dtské).

pambuopatruj, složka citoslovná.

P., dyby vyšel ohe a p. (Slav. L.
X. 296).

pam: Už sem vás neviéí, ani

nemám pamti = nepamatuju. Už
sem tam nebýí, ani nemám pamti=
ani nepamatuju, kdy jsem tam byl

naposledy (Zl.). Našéi to po pamti
= po tm. Vázali žito po pamti
(Zl).

pamtaf= pamatovati (val.
;

pol.

pami^ta) : Já pamtám dobe eše
jejich ddáka (Slav. L. XI. 133).

Na míadého sa dobe nepamtál
I Vlk 43).

pamtník 1. To byla nesnáz, že

néni pamtníka = nikdo nepamatuje

(dok. 277). 2. calaminthaacinos (bot.).

pampalík, calendula off. (bot./

pampuch, -a, roztluené vaené
brambory, s moukou smíchané, na

rendlíku smažené (laš.i.

pán : To je pán, žebráci mu íkajú
brate! (Zl.). Kíi sa stáváí pánem
= stavl se na zadní nohy (Vah,).

— Genit. pana v laštin se pojí

s pídavným pisvojovacím na zpsob
. pán : pana Ježíšova cirkev, pana
rechtoruv pes. — Vok. sg. ýane mívá
platnost mezislovce vyslovujícího

podiv; užívá se ho, i když se mluví

k osob ženské nebo k nkolika
osobám: Pane, to sme se tam mli!
Pane, tam bylo stešní! Vok. ýdne
užívá se ve smyslu ironickém : Co
poád' prskáš, ert pán ? (Slav. CL.
X. 302).

pana, -n, paní (Df.). Jinde na

Slovensku je nom. pani, gen. pán
atd. dle duša.

panáek 1. knz, zvlášt kaplan;

farái se íká velebný pán: Chovaía

matika, chovaía synáka, chtlam
panáka, a vil ma vojaka (Bart. II.

366). 2. ploštice zdobená (Kyjovsko).

3. vlí mák (hor.).

panákovy epiky, brslen

paátko, malá, úhledná oveka
(val.).

pancer, pandr, uražená se stromu
vtev s ovocem (Df.).

panava, jméno hospod u silnice.

panocha= punocha, je bu vá

zaná (pletená) nebo stávková (tkaná).

pandrab, -a, m. = pandrava

(Kunštát .

pán. Vokativ tento na Hrozen-

kovsku ustrnul za zvláštní tvar ne-

sklonný ve smyslu »pan« : Nni sú

pán rychtá doma? To jim ve škole

pán uitelko vraviH. Boli udaci

(udáni) skrz škoíu od pán uitefa.
— Spojení »pan pán« užívají místo

neznámého titulu : Vy pán pán,

chojce sem ! » Vitám vás 1* »Dzakujem
ím pkn, pán pán< (Dob.).

panebožechvatatvá má platnost

mezislovce: Zastane každú prácu,
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panebožechvaíatvá (Vlk 17). Býl

panebožechvatatvá míadý, siFný chiap

(Vlk 24).

pánek, nádor jako pl vejce ve-

liký na pedních nohách koských
pod kolenem (arch. líí. 189).

panenka 1. podlouhlý bochýnek
chleba (štrycle) i másla (záp. Mor.).

2. vlí mák (ND. 51).

panenský: To je podvodník pa-

nenský z= panen (Bart. I. 28). Vra
mn klúe od síobody, od síobody

od panenskéj = jakou jsem mívala

jsouc pannou (Suš. 392).

panenšák, a, panenské jabko =
kardinálka,

pangrotit, churavti: A s tmi
malými to mám taky tak : když to

trochu pangrotí a já sháním pomoc,
to se s nima prý mazHm (Ž. obr.

55).

panic, mládenec : Tancovaly štyry

panny, štye panici (Suš. 409, laš.).

Píakala dzvucha v téj novéj seknici,

ja že už ju opuscili ci její panici

(Suš. 316, hor.).

panica, -ce, panika (pohrdav).

paniky, vlí mák (laš.).

panidlo, venkovská dívka zpan-

štlá, pemštlá (Rok I. 150).

Panicharty, pl. m., tra (dok. 189).

panik, paniek, skrojek chleba (val,

rum.).

panimatka, tchyn (záp. Mor.).

pánif sa, panštiti se: Ja šak naši

míadí už také sa páníja (Slav. CL.

XII. 228).

pánko = pánek, pán (Suš. 552,

hor.).

panna = milá (han.): Seneek
chodíval za panno (Suš. 204).

panna, vánoní výslužka dvece
(Zábežsko).
Pannky Marie kolo, euphorbia

heHoscopia (bot.), P. M. vlásky, briza

media (bot ).

panoha 1. hlavní haluz stromová,

ze pn vyrstající
;
panoha se roz-

rstá v konáry, konár v haluze, haluz

ve vtvy, vtva v ratolesti. 2. berla

(val.).

panohtavec, -vca, pulec (han.).

panova: Najvc panovaly besedy

= byly obvyklé. ViT panujú samé
štofy (Slav. L. X. 300).

paohtavec = panohíavec (v. t.).

panoška = paneka 1. (v. t.).

panský: p. družika, alisma plan-

tago (bot.); p. láska, echium vulg.

(bot.). » Panská nemoc chudobného
zdraví* (Mor. lid 187); panský ouško,

houba agaricus deliciosus. Dva na
panském trávu žaío (t. poli) Suš. 190.

panské = robota (laš.).

panšák, houba boletus cyane-

scens (val.).

pantá, -a, 1. bídný švec n. krejí,

2. tlachal, 3. kdo se potácí, 4. kdo
se stále plete mýlí.

pantala, -Fe, m., kdo všecko » sean-
ce*, nešika (laš.).

pantaa, -n, leda švadlena.

pantat 1. plésti, šíti: upancu =
ušiju, upletu; zapancu := zauzluju;

rozpantat = rozvázati uzel, 2. mýliti

:

Všecko zpance, zpantáí mne. 3. mlu-

viti hlouposti: Nepancete! Ten toho

napance ! (Zl.).

pantaf sa, potáceti se: Njak sa

sná peca do toho kostelíka edem
dopancu (val.).

pantatilc, tchán (záp. Mor.).

pantazija (fant), bolení hlavy a

tesknota (Mor. lid 210).

panfhan, nadávka dtem (pan-

chart) laš

pantlík, -a, bývalá ozdoba hlavy

hanácké nevsty.
paiitoflíky, pl. m., delphinium

(bot.).

pantok, -a, silná, podlouhlá sekera

na dlouhém topoe na štípání deva.
Na pantok se tlue palicú.

pánva, -y = pánev (vých. Mor.).

papá, y, jídlo (v dtské ei).
papat, mt. papícat (val.) jísti (v dt-

ské ei).
papna, kasika, v dtské ei

(Slav. CL. X. 137).

pápení: Hoeío na druhém konci,

a pápení fétaío až k nám na dvr =.

zhoelá sláma a p. (vých. Mor.)

pápeí, eriophorum angustifol.

(bot).

papeif se, tahati se, namáhati se:

To chlapesko pápeí se s tém tra-



281

gaem a pece nemže z místa (od
Prostjova).

papír, -a, -u: Opiš to s toho pa-

píra, popsái arch papíru.

papírek, býv. zlatka papírová
Dáí sem za to ti papírky.

papta, -y, m., kdo paple n. se

paple (v. t).

papíat, -Fu 1. dlati ledajak nco
z neho mkkého: z tsta, hlíny

a p. 2. mluviti nejapn: Ja di ty

papJo, nepapli. 3. papíat sa v bíat,
papíat sa s ím =: piplati, mazati
se: Kdo by sa s tým papíál?

paptavý, mazavý: kaše a p.

papTena, mouná kaše (pohrdliv),
val.

papto, -a, kdo paple, neistcu
práci koná, na p. zedník, natra:
Ten papío nám v izb všecko za-

paplá ^ papia (Kt. Dod. L).

papluch, tlachal, nešika (val.).

paptuch n. papioch, plevel: Ta rež

je sam papíuch (laš).

páporé, -Fá, pápeí, prach husí

(hor.).

papra, -i, f., paprádka, coll. pa-

pradí = kapradí. Na Hor. papradí
znamená roští a kapradí tam slov
paprádko.

Papradná, -éj 1. les na Vizovsku,
2. vrch na Vsacku.

papraf sa, pehrabovati se: Sfépky
sa papraty ve zrytéj zahrádce (Slav.

L. X. 32).

papratlna = papra (v. t.).

papra, e, 1. ptaí tlapka, 2. zhru-

ble o ruce: Od eho zas máš ty

papre? (Slav. L. X. 382). 3. = pa-

pua (v. t.).

paprí, všechna drobotina, jež se

hodí za palivo : šišky, kry z paez,
suché halouzky a p. : Bela sem v lesi

na papró (Maš).

paprí, -já, -je: paprjá nožka,

delphinium (hor.).

paprky, pl. f., kociánek.

paprice, pl. f., vyhozené pupeny
ervené na játrech, v báchoe nebo
na stevách hovzího dobytka, pijice,

Perlsucht
;
papicovité dobyte, maso.

paprsek 1. na branách (v. t. 2.),

2. u stavu tkalcovského (v. t. I. <?)).

\i2ipr(xá\,paprud2jé^=. papra (v. t.),

hor.
papruška, paprutka := papra (v.

t.) slez.

papružíf, plnou hubou jísti : Ten
lovk papruži! To je papružnik!

(laš.).

Papšinky, pl. f., tra (Jihlavsko).

papu, -e, n. papua, -e, valašská

obuv z bílé houn, nízká, ervenými
okrajky soukennými lemovaná, zapíná

se na boku na haklíky. Papua skládá

se z nkolika ástí, jež jsou: 1. ko-

pýice, hounná punocha, 2. epka
kožená, pišije se s pedu na nárt,

jako když se boty »kaplují«, 3. ohe-
béiko kožené (opatek), 4. hazuška,

cvikl na kotníku, 5. podešva. Takovým
papuím íkají na Píborsku halenice^

protože jsou z téže houn jako ha-

lena: Zatepáí papuama := ume!.
Papua sirek = škatule papírová.

papuár, slepice s opeenýma no-

hama (hor.).

papuiná, -a, pavouk (záp. Mor.\
papuTa, -e 1. huba vypasená, která

hodn papá. 2. antirrhinum maius
(bot.)

papuTatý, kdo má hodnou papulu.

papunec, na papunca, hra míová
(ND. 178).

pár, nkolik: Vystail s páru

grejcarama (Zl.). Dam vam po pa-

ruch skFenek (Píbor). Dol ji pora

gréjcarv (Frýdek).

pára 1. = pár, dvé: Zapahajte
šest pár vol (Suš, 41). Já sem se

vezl páro vranéma (Vyhl. I. 64).

Jeli páro buvolama i oslama (ib. 67).

2. ^ pár, nkolik: Je to už páru

Tet. Vidt sem ho páru rázu = n-
kolikrát (Opav.).

para 1. síla: Ten má páru! Ale
už také starý Kupala nemel téj páry
co prv (Slav. L. XII. 131). 2. práce

namáhavá: Ti (dti) dajú dos páry.

paráda, dovádní: Neché parády!

= pesta dovádti (od Perova).

parádista, y = parádnik (Btcha).

parádit (val. paráti), dovádti: Už
ste se naparádili? (od Perova).

parádivý, 1. dovádivý; 2. stroji v ý,

kdo se hodn strojí (Btcha).
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parádník, kdo se parádí, hodn
se strojí; parádnica, ženská pará-

divá, strojivá (Btcha).

parádný 1. kdo se parádí. 2 Néni
to parádn = píliš pkné (vých.

Mor.).

paák 1. ezník (potupn, od slov.

párat), 2. chám, sprosták (laš.).

paramita, populus pyramidalis

(Br.).

paát, -a, pazour ptaí (Zábežsko).
paratif := parádit; 1. dovádti: Pes

paratíí = skákal dovádiv (Slav. CL.
X. 39). Kozlata paratily po izb =
provádla z mladické bujnosti rozli-

né skoky a kousky (Vlk 8). 2. áditi:

TeFa v jatelin párati. Kufa paratiía

mezi vojskem (vaL).

páravý, šoukavý: práce (záp.Mor.).

paenka n. paenica, paená tráva

nebo paené plevy, ohrabky dobytku
(val., laš.).

paezová motyka, na kopání pa-

ez (Mal. XXIII. 220).

pargalt: V nedli ostatkovou vy-

bírá se od dvat pargalt (z nm.
bares Geld) Mor. lid 28.

parhún 1. neúrodné místo, 2. jméno
vrchu na Vsacku (val.).

paitata, -y, m., trhan (kdo páe
záplaty).

parízek n. parýzek: To je masný
parízek! = dobrá kopa, šelma
(Píbor).

parkan, -a, prkenná ohrada okolo

zahrady (vých. Mor.).

parkaši, pl. m., zelná polévka (N.

Msto).
parkoti, brebentiti; odtud parkot

=:žid (laš.).

párnica, -ce, tanenice do páru:

Václav nemá myslím žádné párnice

(dok. 66).

párník 1. mladík v páru: Dvata
vil idú veejno na bál lebo na be-

sedu, ale mosí mt párníka = zná-

mého mladíka, s kterým jde a taní
(dok. 68). Hrd4ika po poli létá,

hledá si párníka = sameka do
páry (Bart. II. 188). 2. oddlení ve

stodole (v. t.).

parný, co je do páry: Bratr jí

posíái štyry voly parné (Suš. 130).

Co je to za švarné, dyž sú volky

parné = hodí se pkn k sob do
páry (Bart. I. 136).

parobek 1. chatrný dlník, otrok

(Btcha), 2. tverák, šelma: To je

dobry parobek (laš.).

parohá, rohá (brouk) v. t.

parojek, -jka, roj z roje téhož

roku (val.).

paroubek ( ó-), nco porubaného
(od Perova).

párovnica, -ce, v. opálka.

parovník, otvor, jímž se pouští

pára z krbu (Vah.).

parta, elenka zlatem vyšívaná,

uvázaná do zadu, kde je veliká rže
ze stužek. Partou ozdobují se slo-

venská dvata, která jsou na vdáni;

nevsty mají na ní ješt zelený vnec
(Ottv Slov. Nau.): Dol, doí má
paretko perlová (Suš. 443).

parubka = paruka (Kda I. 71).

paruchni: Poád' cosi paruchní}

= šukal, robil cokoliv užiteného
(Vlk 10).

paruši, šukati. Všelico paruši a

nic nedlá. To on zparušil =: ze své

hlavy udlal, sestrojil (han.).

Parýz, -a, m. = Paíž.

pás : Popadl ho za pasy= v úpoly.

Pjdem spolu za pasy = budeme se

pasova, který kterým o zem udeíme
(Kda I. 60).

pasáry, pl. m., bujné, odvážlivé

kousky: Co to dláš za pasáry? Ten
sa navyváál za pasár! (Vlk 95).

Dež nabral penz.? Dy mu na ta-

kové pasáry neukazuje (Vlk 34).

paéatý, = pásovaný (laš.).

pasó, -i =: pst (laš).

paseka 1. pole z vysekaného lesa,

asté jméno tratí zvlášt na Valaších,

2. paseky, rozptýlené samoty, od
osady, k níž písluší, vzdálené.

paseká, -a, majetník paseky. Na
Valaších skoro každá obec má své

pasekáe, píslušníky obecní po
kopcích na kolik hodin rozptýlené.

V hornatých krajinách záp. Moravy
jsou jenom Roženecké (Rozinka) a

Jimramovské paseky.

pasíka, asté jméno tratí na Va-
laších.
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pasikó všecko = mentem (Kun-
štát).

pasinek, -nka, pastvisko (val., laš.).

pasinka v. zástra.

paska, pasaka (Teš).
paská, -a, nezbedný, svéhlavý

kluk (Btchai.

paskiva, urtica dioica (laš.).

paskivec, -vca= paská (v. t.).

paskivý, nezbedný, tvrdohlavý

(Btcha).

paskuda 1. škoda: Stromm dlá
hnojvka paskudu (Kt.). 2. rozpu-

stilost: Neíaj paskudy = nevyvá-

dj ! (val.). 3. paskudník, neposeda,

4, mls. pochoutka (laš.).

paskudi 1. tupiti: Tak mi toho

koa opaskudit! Mosíš ma tak pas-

kudi? 2. dovádti, tveraiti, 3. ml-

sati (val., laš.).

paskudný, mlsný, rozpustilý, škd-
ce (laš.).

pasmínka, ni svazující pásma.

pásmo, 20 nití píze na loktové

plátno, 24 na širší.

pasný: Krávy všecky pkné a

pasné = dobe se pásly (Vlk 46).

pasova sa 1. Pod' sa se mnú pa-

sova = do kížku (Slav. L. X.

381). 2. Pasujú sa s devem = na-

tahají (val).

pást : Nekeí pásli kon = leželi

na biše (Slav. L. X. 369).

pastevec, -vca, pasák (sev. a záp.

Mor.).

pastevci právo, kížek na bi-

isku vyezaný. Kdo ho nemá, smí

mu každý jiný pastevec biisko zlo-

miti (ND. 211).

pastevnica, -ce, pasaka: Hle-

dejte (husy) sob pastevnice (Suš.

133).

pastevný: Oplccany u Tovaova
mly v panských lesích pastvu, za

kteréž právo vrchnosti dávaly kury

pastevné a sypaly oves pastevný

(arch. I. 255).

pastorek a pastorkya známi jsou

toliko na Valaších a Horácích ;

jinde jim íkají nevlastní syn a

nevlastní dcera.

pastovník, ohrazené místo u cha-

lupy pro svin (laš.).

pastap, -a, cár: Potrhat to na

samé pastapy (laš.).

pastrk 1. pasteh = fastrk, 2. špatné

pole na kopci (Zl.).

pastrkovat = fastrkovat, velkými

stehy zatímn pišívati.

pastrnák, pastinaca: Tancovala
ryba s rakem a petruška s pastr-

nákem (Suš. 705).

pastucha, pastý : Holianské pa-

stocha (Suš. 555).

pastvica, -ce, pasaka (sev. a záp.

Mor.).

pastvif, nadávati na nepítomného
(uškroba pítomného) laš.

pastýra, -n ^ pastouška.

pasuTa, -e, jméno krávy > pepá-
sané « (val.\

paša, -še, pastva (vých. Mor.

i srb.): Krávy majú dobru pašu.

Byh sme na hodech, to byía paša

!

pašeka 1. huba prostoeká, po-

mluvaná: Zaveš tu pašeku Do-
staneš po pašece. 2. u pluhu =
tlamka (v. t.) vých. Mor.

pašeká -a, kdo poád hubuje.

pašekovat, hubovati, vaditi se,

nadávati, pomlouvati a p.

paseanka, druh hrušek (Zl.).

pašík, prase (laš.).

paska, ferina, chlapík : To je

paska

!

pašklín u pluhu v. pluh 13.

paštvka, pták turdus viscivorus

(Zl.).

pata: Tým si paty nepodrazíšl =
mnoho nepomžeš (Zl.).

patáky, patáí, malva rotundi-

folia (Zl.).

paták 1 . starý peníz mdný (5 kr.)

:

Zahré, dám ti paták (Bart. III. 803).

2. hrnec na pt žejdlík (val.).

Patékopy, tra (pátá kopa se od-

vádla pánm, Polešovice a Neda-
konice).

patna i. stará kráva, 2. hrubé

dvisko neobratné, 3. la v mysli-

vecké ei (val.)

patentáka, klevetnice: To je pa-

tentáka, šak ona enom patenty (kle-

vety) penášá ! (val.).

patenty, pl. m., 1. lívance bram-
borové (slov.) 2. klevety (val.).
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patpa, pletka, bezcenná vc (val).

paterák, -a, úl s paterými ve-
lami,

pateraký = paterý: pateraká ja-

telina = ptilistá; tak i štveraká.

paterastý = paterý (val. hor.).

paterek, ka, kaplan (laš.).

patrky, pl. m., zrnka s rženci
i rženec sám : Nosiía bys patreky
drobné (Suš. 206, laš.). Vezmi pa-

trky, budem sa modlit' rženec (val.).

paterkovy epiky, bruslen.

paternica, e: Mlátili v paternicu

=z pt osob.

paternuze, pl. m., malva rotundi-

folia (z lat. paternoster) laš.

pathat, klopýtati: zapathal (N.

Msto I

.

Patera, -y, píjmení (Zl.).

patírka, potirka, 1. pístroj na
potírání konopí, mdlice (dvojitá

lámka, v. t.). 2, = pašeka (v. t.).

patka 1. u pluhu (v. t. 18), 2.

u hrabíce (v. t. I. 4), 4. u saní (v, t.

11).

patka, ep, na nmž se vrata toí
(Vek.).

patlocha, -y, m., fušer, nešika:

Všecko's to, patlocho, spatlál (Maš ).

patos, -a, zlý duch mocný v po-

dob draka ohromné velikosti, kterýž

po lidsku mluví, vští i radí (Kda
II. 266).

patra, -ter, pl. n., lešení ve sto-

dole nad mlatem.
patrn to nevím =:: zcela urit

(Vah.).

patrontáš, -a, m., Patrontasche

:

Patrontáš pod hiavu to je postel

má (Suš. 593).

pátrova, vrávorati (han.).

patrýbaf = cúha, hltav jísti:

Daia sem ím takové misisko zem-
ák, a všecko to spatrýbali, vte
(val.).

pafúchat s chutí a hltav jísti:

Všecko spaúcHáí! Ten toho spa-

úchá (Zl.).

patyk, -a, kyj (laš.).

pauz (púz, póz, póza, pabuza, pab-

za), pavuza, silné, dlouhé devo, jímž
se naložená fra nahoe stahuje.

pauzník = paíuzník (v. t.).

pauzovat, pauzem fru pitaho-
vati: Zíomíí sem pauz pauzuja kopu
žita (slov.j.

pávnka, kúra páví: Ona sob sedí

jako pávnka (Vyhl. II. 126).

Pavera, -y, píjmení (slez.).

páví peí, kapradí.

pavica, -ce, kúra páví, obraz

pýchy: Není na Morav takové

pávice (Suš. 295).

pavichr, -u, vichr (val.)

pávko, páví péro (slov.).

pavta, -a, m. 1. devná komora
jednopatrová, o sob postavená (Zl ).

2. kr kostelní: Rechtor kií na

pavíau (Suš. 482, laš.i.

pavtvka, druh hrušek (Zl)

pavuiná, -a, pavouk (záp. Mor.).

pazderák, podruh bydlící v paz-

dern (Jihlavsko).

pazdrif, utíkati (laš.) srovn.

zdrovat.
pazderna 1. sušárna na sušení

odrhnutého lnu (záp. Mor.). 2. skla-

dišt na pazdeí (vých. Mor.)

pazdrnice, pl. f., roupy: Nkdy
trpí dít pazdrnicemi (Vyhl. VI.

XIX. 146).

paznoht = pahnozt (v. t.) han.

pazouch, -u, odnož, Nebenschoss:

Poezám pazouchy, aby stromu ne-

hubily (Kt. ze Sychry).

pazucha, páže (hor.).

pazúr, -a, dráp, nehet, prst (po-

tupn).
pazúrky, pl. m., 1. calendula off.

2. gnaphalium dioicum, 3. lotus cor-

niculatus, 4, houba clavaria.

pazúrkovaf: Ve Slezsku kobzole

pazurkuju = oborávají temi radii-
kami »pazurky« zvanými.

paža, -že, 1. paždí: Dejte mn
knížky pod pažu, krajíek pod druhó
(Suš. 153). 2. pažení, der Dach-
winkel: Zatéká na pažu (v. vazba).

3. oddlení stodoly (v. t.).

pažerkovat, s chutí pojídati (Zl.).

pažif zelí, nakrajovati hlávky na
strouhání (v. zelí).

pažitka, allium schoenopr, (val.).

pážka, sí visící na >krách* (de-
vech); dole jsou zavšeny »zákovky<

(železa) na zatížení (Podl.).



285

Pažucha, tra (Poenice).

p (pé): To mosíš nape vd,
Testi má všeckých pt pé: /obožné
srdce, /racovité ruce, /knú bílú

tvá, /»enžitú zá, /anenský vínek,

tak by ju synek za manželku vzáí,

vrn miíovát (Slav. L. XI. 226).

pec, -a, m., kamna; pec pekasky,
pec na peení chleba (laš.) : Vsta
s peca (Suš. 12)

pecák 1. kotlík v kamnech zasa-

zený ^ kamnovec (laš.). 2. » Pokud
bývaly krby s oteveným komínem
a velkými kamny do svtnice, bývali

pecáci, kteí ty krby a veliké peci

vymetali. Byli to obyejn toulaví

výrostci 15—201etí, chodili dm od
domu a také v teplé peci spávali*

(Hoch).

pecarka (peírka, pekarka), houba
agaricus campestris.

pecína 1. výklenek nad otvorem
do peci, dvírkami uzavený (han.).

2. hlína z peci: Pi orb tchto po-

zemk do dneška vyoráváme pecinu,

zbytek to pecí (arch. I. 118).

peciválek, bramborový koláek
(Ždarsko).

pécka 1. zídka mezi kamny a

zdí, oby. zárove s pecí v kout
za kamny postavená (Slav. L. X.

302). 2. sýkorka lesní (val.)-

peckovítá klada, porostlá hremi
(val.).

pecne vidty = od peci.

pecnové zelí, vrchní veliké listy

zelní; op. mainky (val.).

péct: Nevila bych ti, dyby se's

mn pekl (Suš. 307).

pecúch, -a 1. otvor pod pecí

(val.). 2. =. pecivál: Meslim so takové

pecóch jak te (fig. 22).

pecuTa, -Te, peciválka (val.).

pecuTatý, erný do ervena (val.).

pecuška, pták luscinia rubecula

(val.).

pecušník, pecivál (Opav,),

pécek, -ka, špaek, semel; též

píjmení (han.).

peen, -, f., játra (hor.).

peena, -n = peínka: Koská
peena to je strava má (Suš. 593),

peeák, -a, peený brambor.

peení 1. >Scece (chcete) kupic
chljeba starého peena?* když n-
kdo kupuje nco starého, co už je

z módy (Dob.). 2. chléb, kolik se ho
najednou upee : Vy peete eše ze

starej ? My sme už troje peení sndli
z novéj (rži) Zl. Troje peení chleba

najednou sní (Kda I. 169).

peenky, pl f., zabijaka : Pozvali

mne na peenky (val.).

peetit, najisto nco tvrditi : Pe-

etíí, že ho viéí (Zl.).

peínka, peený brambor (Jevíko),
peité, -ého, peivo: Dti se na

to peité jen tesou (Ž, obr. 10),

peítka, druh hrušek (Zl,).

peivo = peení (v. t): Kupit
peivo chfeba, eše se nenajedla

(Suš. 710).

pecky, pl. f., peené ovoce (val,,

laš.).

pgza n. pzga, hluchá pnice.
phavt, phavým se stávati.

phavý, phovitý.
phza, -e = pgza (v. t.), laš.

pchárka, pší robota; op. jetá

(val.).

pechem í= pšky (Karlovice val.),

pchourem= pšky : Z Holomóca
pchórem k Lajbachu (fig. 15).

pejchat : Pejchá tabákem = dýmá.
Pejchá mu z krku = íhá se (záp.

Mor.).

peká, -a, 1. placka (záp. Mor.).

2. Má hubu na peká = tváí se

do pláe.
pekaa, -n, tvá, huba (Vek.).

pekar = peká: Dali maso na

pekaru do tróby (han.).

pekarák, pec (Klimkovice slez.).

pekarík, ue pekaský (laš.).

pekáren, -rn, pec napeení chleba

(záp. Mor.).

pekarka, pec (od Perova k Jiínu).

pekétko, zákamní (hor).
pekelník, obyvatel pekla- Kei

budu na Tevici, budu všeci pekerníci

(Suš. 776).

peklice, -e, visutý zámek (Zá-

bežsko).
pekiit se, ostouzeti se, mrzeti: Na

se pod staros s nkým pekiit (dok.

96).
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pekto, má heterokl. pl. v úsloví:

Di v pekly. 1. pohoršení, váda: Zdáío
se n o ohni, a to je pekio (Slav.L X. 37). Nedíaj pekla! Tam je

poád' jakési peklo. 2. prohlube
u peci, aby se do peci pohodlnji
dostalo.

Pekta, pl. n., tra (Vizovsko).

Peklové, -ého, vinohrad (Polešo-

vice).

pknota, krása: Nad péknotu toho
kostela néni (Vyhl. I. 73).

pkný: Ty si pkný = hodný
(iron.), kdo dlá nco nepkného,
nedovoleného. To je pkná! To
pknú dláš ! Letos može byt pk-
ného ovoca! = hojn (Zl.).

pkno : Na pkno byla ztracena =:

docela. Tedy byl na pkno pi zdra-

vým rozum. Na pkno ho zabil. Na
pkno nic nemá (Zábežsko).
pkúký, velmi pkný (val.).

pekunko, pekuško, pekulinko, velmi

pkn: Za to ich pekuško prosím
(Dob.).

Pekýlko, les (Koryany).
pelášit, utíkati: Peláší, jako by

ho vlci hnali (Zársko).
pelit, bíti: Napelíl mo, vepelíl

mo, spelíl jé (Maš.).

peFech, -u, 1. kudly, sku, šttiny,

2. staré šatstvo, 3. postel : Peletl
ptáek pes Javorniek, škubal mech.
Komu to ptáku? Tob vojaku, na
pefech (Suš. 592) laš.

peTencovat sa, neinn obcházeti:

Lenoch sa peFencuje kole uhl (Zl.).

pelentovat = pelášit (v. t): Sak už

sem enom peientovala k temu ryb-

níku (dok. 259).

pelest, , kraje kamenného koryta

(záp. Mor.).

Pelešte, pl. f., na Pelesách, tra
(Vizovsko).

pelešit sa, yáleti se lenošiv v pe-

inách.

pelísa se : Obilí se pelísá = vlní

(han.).

pelíska, -y = peklo u peci (v. t ),

záp. Mor.
pelovat, bžeti : Peluj pro vodu

(záp. Mor.).

peltna, žlíbek mezi dvma ádky
zemák (Br.),

peluch (-0-) :== pelech (Viškovsko).

pluška, plénka: Jedno (dít) leži

pod hruškum, jest pikryto pluškum
(Suš. 775).

pe — pa 1. kmen, 2. paez (val.):

Je hluchý jak pe = zcela.

peníze : Obifé je v penzoch (dobe
se platí), ide do penz (podražuje).

V tch penzoch sem to kúpíl (za

tu cenu). Za ty peníze je to drahé.

Voly rošt do penz, kon z penz
(volm asem ceny pibývá, kom
ubývá).

penízky, pl. m., 1. jméno nko-
lika rostlin, jež mají semenáe ploské,

kulaté, na zpsob drobných penízk,
jako: capsella bursa pastoris, rhin-

anthus, thlaspi arv. 2. šupiny rybí:

Had má penízky jako ryba.

peka, špalek, na p. eznický,
protože je ze pn (Dob.).

penka, devná noha lavice (han.).

pnka, plíšek pozlátka.

pentlík, -a, ozdoba hlavy hanácké
nevsty a družiek.
pny (--), pl. f. == cmúr (v. t.) hor.
pensí, n., penzíko, pense.

pépa, siln kouiti, bafati: Roz-
drásá oi> pépáš (Slav. L. X. 297).

pepec, ca n. peprník, polygo-

nm hydropiper (bot.).

pera 1. veliká kysla šiška, nadí-

vaná povidlím (han.), 2. taška s po-
vidlím (val.).

peraina, peraka, kapradí (val.,

hor.).

perek, ka, též sokol zvaný, ryba
perca íluviatilis (slez.).

peení, lupínky na lnu.

perhuba, -y, m. =: tluhuba (Zá-

bežsko).
peí, železné péro na kolovrate

(val.)._

perisko 1. kámen, na nmž se

pístem prádlo pere, 2. místo, kde
se pere (Df).

pélf sa, int. peoni sa, vypínati

se, stapcovati se na nkoho (val.).

perkavý : Runíek (šátek) je per-

kavý ^ jsou na nm pérka (byl

v posteli) Bart. IIÍ. 736.
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perkytla, -e, kanafasová sukn
(Jimramov).

perFa, -a, pouzdro na péra, pe-

reník (Opav.).

perlík 1 veliké kladivo kováské,
2. tenký nebozízek.

perná, oddlení ve stodole (v. t).

Perná, tra (Boitov, Lovšice).
pernactvo, ptactvo, jm. drbež,

(val.): Já jsem pánem všeho per-

nactva (Kda I. 223).

pernica, -ce, 1. schránka na péra,

držátka a p (Kunštát), 2. veliká

mísa na zadlávání (Ivanice), 3. ná-

doba na mléko (Jihlavsko), 4. škopík
n. mísa devná, v níž ševci máejí
kru, barvíi trou barvu, 5. kvti-
nový hrnec. 6. Nedávno jsme ješt
vidívali pernice, z kterých na vojsko

stíleli zbojníci = stílny (Kda I. 19).

7. druh sladkých jablek (Zl.).

perniká, -a, melák s erveným
zadekem (ND. 212).

péro 1. {pérko, péreckd), kytka
z kvítí živého i » vitého* (slov.):

Nech si nepoíámu péra z maryjánku
(Suš. 366). Jedno pérko dovíjá (Suš.

21). Daía mu péreko modrej fia-

fenky (Suš. 281). Šak ti ty zelené

péreka uvadnu (Suš. 304). Viía pé-

reko z rže ervenej (Suš. 330).

2. zajeí ocas v ei myslivecké.

peo, -a, vypínavý, vadivý (val.),

srovn. péi sa.

perša, -še, peršavina, veliká piha

(val.).

Peršák, píjmení.

peršá, -a 1. kdo má perše,

2. hruška rudou pešlá: Ty peršán
nestóíja za to, aby to trhái (Zl.).

peršavý, 1. phovitý, 2. skvrnitý

od rudy.

peršena, jméno krávy peršavé
(val.).

prun, (pol. piorun): Kry prun
to zrobií.? To je prun ku (euf.

ert) Lor.

peru: perut šlovou listy na
sloupku ovesném ; oves, který má
silné perut, je perutnatý (Zl).

perútka 1. vtvika s listy spee-
nými, 2. kosinka na pomašování,

3. trocha: sena, zeleniny a p. Ani

perúteky nemáme, t. peí.

pes: 1. To psi veá ::= euf. erti

(hor.), 2. brzda u vozu= svia (v. t.),

3. tínohý podstavec pod bavku.
4. V ei pekelné nazývají prý se

zvony chrám kesanských zlými

psy: »Na Moravu nepoletíme,* pra-

vili erti, »tam mají velice mnoho
zlých ps, ti by na nás štkali* (Kda
II. 276).

pesky chodi^ po tyech (val.).

psa, -n, gen. pl. psé = píse
(Jicko).

pstovat dít, chovati: Svého sy-

náka v rukách pstuje (Suš. 6).

pestero, -strca, houba polyporus
frondosus (hor.).

pstúna, péstúnka 1. chva, která

dít pstuje, 2. plachta, v níž se

dít pstuje (val., laš.).

pestvár, kdo tropí pestvo (hor.).

pestvit, pestvovat, tropiti pestvo,

dovádti: Ten chlapec enom pest-

vuje (od Bzence).

pestvo, rozpustilost: Co tu dláš
za pestvo.? Tebe bíúdí pestvo = šel-

movina, lotrovina (Suš. 164). Aby
sa jím minula chvíFa, vyváali všeli-

jaké pestvo (Slav. L. XI. 95).

pšáky pl. m. 1. pší sán, do
kterých se zapíhá lovk. 2. zemá-
kové šulánky: Velý herteple pokla-

íme, osolíme, vajíko pidáme a

muky, co strávijú (dok. 105).

pšáry, pl. m. = pšáky 1.

pešek, -ška, šátek skroucený na

zpsob býkovce; bije se jím pi he
(Kda II. 342).

pší: robota, která se konala

osobou, proti jeté, vybývané potahem ;

pší vojna ^ služba vojenská, kterou

kdo koná jako pšák: Donesó nám
novinu nejtžší, že musíme na vojnu

na pší (Suš. 569); pší san = p-
šáky 1- (v. t.). To nni Ten pší isc

(jíti) := bez bemene, expeditus (Dob.).

Pešt, u, m., hlavní msto uherské.

pšo, péško= pšky (laš.).

Pešty, pl. m., vinohrad (Žera-

vice).

pt : Budeš se mt po pti :=^ budeš
vadn, bit.
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pák, bankovka ptizlatová.

ptbolestí, macoška (slez.).

ptiprstka, potentilla recta (bot.\

ptitka, ptivderní sud.

ptka, cifra pt.
Petrovec, -vca, traf (Blansko).

petrolín, -u, petroleum.

petrová hl, divizna.

petrovo kvítí, primula veris.

petruška, petrželí (ND. 95).

petružTe, -, f. = petrželí (hor.).

petrýn, knz svtský (proti klá-

šternímu): Ctihodný pane petrýne!

(Píbor).

petržeTák, réva, »má žluté, roz-

stihované listy, drobné jak petržel,

víc hrozny vidt než lupení* (Podl,).

petržeTník, pták emberiza miliaria

(Podl.).

petýlko, prostor mezi kachlovými
kamny a zdí (dok. 238).

pevný, zdravý, silný: chiap.

pchá, -a, coll. pekái 1. bodlák,

znamená všecky druhy carduus a

cirsium, 2. lovk, který stále dráždí,

podncuje k sváru: Ten pchá poá
pchál

pchál', -a, coll. pcháfé, -á = pchá
(slov ).

pchalivý =: pchavý (v. t.) laš.

pohání, píchání v boku.

pchat: Tnípchá, pchá mne v boku,

uprchí sem se v tn Had pchá ži-

hadlem (Zábežsko). V. pichat.

pchavka, osten bodláku: Zapchí
si pchavku do paty.

pchavý, pichlavý, bodlavý,

pic, — peu, péci (Lor.).

pica, -e, pokrm (v ei dtské):
Teti vai krupicu nasej Kai na picu

(Vyhl. VI. XIX. 641).

pickovina, svíková peené (laš).

picmochr, Biichsenmacher.

picórový: stevíce picórové =
z kže kížkované (Vyhl. II. 192).

picova statek, píci dobytku chy-

stati (val).

pídit: Voda pídí =: vypryskuje,

na p. ze sudu, ze zem, ze stny.
Na Ted napadío snihu, potem na to

vypídiía voda, a tož jak to zmrzío,

viF néni po led nic. Rozeschíá beka

pídí. > Voda sa pídí, bude pršet,* když
netee svým járkem (Zl.).

pÍclh'kovat: Poá mn tu cosi

pidlikuje = vraní, žebe (slov.),

pidto, dutý sloup v rybníce, kterým
voda »pídí«, odtéká (laš.).

pidžgaó ée, mazati se (Lor.) z=
j^adzga se (v. t.).

pihora, -n, réva, »nese hrubé
hrozny vinaté, neskorej než iné za-

meká* (Podl.).

pich! ^ pichl: pich ho šidíem!

pich, -a: »Beka povidlová v kotle

stále se udržuje v pohybu misidlem,

tak zv. Vaškem, aby se nepipálila.

Vašek je devný vertikální hídel,
opatený dole širší píkou, vykro-
jenou dole podle tvaru kotl ; otáí
se na hoe klikou* (Ottv Slov,

Nau.). Tomuto . vašku íká se na
lAoxdiVé pich. 2. tlouk na >opichování«
krup ve stup (han.), 3. halapartna

(záp. M.or.)^= picha (vých. Mor.) =:
pika (piklonilo se k domácímu pich,

píchati).

pichat, píchnut 1. strkati: Pichí

tam ruku. Pichí to do kapce. Pichía

mu do ruky dv šestky (Slav. L.
X. 299). Pichío sa nco pánom a
ekío sa, že (volaný na vojnu) uméi
(Vlk 94), Ohlížel sem se, ešle to

žádné nevize, abe to potem napo-
slede mé staré nepichl = nepro-

zradil (íig. 80). Všec sa do stolice

nepichnou r= nesmstnají. Vypíchli

ho z hospody = vystrili (Zl.). 2. bo-
dati: Pichía koa ostrohu (Suš. 107).

Zapichí prase.

pichta, -Tu, makati : koku (val.).

pichýc ho! = pichí (val.).

pijáek, hrneek, z nhož se pije

voda (Kda II. 317).

pijaka, nápoj praseti (val.).

piják 1. klíš (ixodes ricinus),

2. hrdlo: Chytím a pod piják! (val.),

3. borvka (Bukovinka).

Pijánky, pl. m., tra (je tam studn)
Milotice.

píjaný, opilý (laš. i pol,).

pljatyla 1. pitka, pití píležitostné:

De je jaká pijatyka, nide neomálí
(Vlk 92). 2. nápoj dobytku: Prasátko

je enem na pijatyce (laš.).
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píjovár, -a r= pivovar.

píka sa, doptávati se, zvídati:

»Chodí g muzikám « píkát sa starý

(Slav. L. X. 297). A tak sa pikali,

že de je dnes Francek, dyž nepišel

(ib. 300).

pikenec, -nca, kamenný kvádr
(Boitov).

píkora 1. hrot na píce: Nolel

se staví jak pikora. 2. vytáhlý, hu-

bený lovk (laš.).

pikuTa, -fe, drobný peníz, vindra:

Utratil všecko, nemá ani pikufe (laš.).

piTant, -a, mí (z lat. pila), Lipník.

pilava, pilno, pilná práce (laš.).

plTe, piTe! pila, pifa\ volá se na
husy (laš.), zvlášt na housata (Btcha).

plTenka, piTuška, husa (lich.) laš.

piTe pl. pifata, house (laš).

pflít, ezati na píle: Zaali mu
desky pílit (Bart. III. 51).

Pinkéska, les (Vizovsko).

pinkosár, druh jablek (val.).

pínožit se, int. slov. -pínati 1. vy-

pínati se: Pinoží se jak skeek
(han.). 2. podnikati nebo dlati nco,
k emu nestaí schopností nebo sil:

Dti sa pinožiíy, jak mohíy (Vlk 15).

piovatý = píhovitý.

pipa, piplati se, nepoádn jísti,

pracovati (val).

pípat, pípáni, o piškotu ptáat
v hnízd. Ani nepípali = nedutali

(val.), 2. vískati vši (Novomstsko).
pípec, -pca 1. tipec, 2. Ma pipec

na nco = chu (Opav.).

pipi ! volá se na kuata.

pí pinky, pipénky, pipušky, pl. f.,

kuata (lich.).

pípky, pl. f., drobouké mušky,
lítají hejnem, zvlášt na vlhmách,
štípají jak komái (záp. Mor.): Komár

fiika. 2'
}
šráky

3. píka
4. šra
5. šrahúnek

6. pilka

7. ruka

plTno 1. subst., doba pilné práce,

má pl. piFna: Vif sú veliké pifna

(srovn. sucha, mokra). 2. adv., honem:
Po pifno ! Pifno mu to bž povd
(val., hor.).

pilný, bedlivý, s gen. : Je tak pilná

teho vešéváni, že od teho ani sta
nechce (Mal. XXVII. 64).

pitovat, pilným býti, ponáhleti se:

PiJuj, piluj, sej, sej! (ND. 57).

pimplich, das Ende des Blind-

darmes bei Wiederkáuern (slez.).

pinaf, spinkati, spáti (v dt. ei)
(Vyhl. VI. XIX. 333).

pinkaf, tikati, onom. o žalostném

zvuku ptaím : Vrabci pinkali po
cest. Odpinkáí =: umel (Slav. L.
X. 376).

na vz nakládá, pipka našlapuje

(ND. 98).

plpíat v. pypíat.

pipora n. piporec, -rca, trudovaka
(v. t.) laš.

plpulíša, -še, kepelka (han.).

piránek, dubnka: Nasbírali pi-

ránk (dok. 284).

plrc, -ca, soumezek chrastím za-

rostlý (hor.)) srovn. pira.

pírka, praní: astá pírka hotová

dírka (dok. 219).

plroek, -ka, 1. ty, hl (hor.),

2. špaek, semel (ND. 180).

piroh, -a =: pera (v. t. 2.) Podl.

rus. pirog.

pirometr = barometr.
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pirošek: Když se dítti ráno

vstávati nechce, pohrozí se mu na
Opavsku, že mu pirošek zaheje pod
ložem uhh' na brutvan (ND. 41).

pirováiko, držátko na péra (Kun-
štát).

pira, - (pir, -) 1. chodník vy-

šlapaný ovcemi, které tudy chodí
adou jedna za druhou, 2. pšinka
horská, 3. právo honiti ovce pes
cizí na svoje (val., rum.).

pisáky, pl. m., cajkové nohavice
(val.)

písanka, jabko, erven pruho-
vané (val.).

písaný, malovaný, strakatý: Lože
malované, peiny pisane (ND. 209,

laš.).

písaka, kráva se zakiveným ro-

hem (laš.).

písaská : Má tecet zíatek pisa-

ské= služby, platu (Mal. XXIII. 222j.

píseák, pták charadrius minor.

písemnosf: Dybych já rhéítakovú

písemnost', jakú mám ústnos =^ zna-

lost, zrunost v písm, jakou mám
v ei (Vah.).

pisk, -u = pisko, brk (záp. Mor.).

pískaky, pl. f., puškvorec (slez.).

pískat: Chlapec piská, kue/zi«,
piskoce (^ popiskuje), dít piší

(breí), piskoní {=^ »piší« chtíc nco\
pískor, -a 1. brk (záp. Mor),

2. hrubý a malý, ást dud, v gajdy

4, 11.

pisko, -a, 1. kdo píská, hudebník:
Foídyna pisko, 2. »erná myš, s del-

ším ocasem a delší hubu* (val.).

písmo, písemko, 1. psaní, list: Mam
ja doma dvuch hoíubkuv, pošFu

s pismem jedneho (Suš. 201). Oj
pišío mi vera veer písmo (Suš.

587). 2. každá, knížka (Jicko)

píst, -a, lopatka s rukojetí; vy-

tlouká se jí prádlo (Slav. L. X.

470). Srovn. piznú.
pístence := ostence (v. t.).

pístík u saní v. san 2.

pistrua, -Fe, ovce, má po erné
hub bílé ubky (val., rum.).

plstrujistý, co je ubkováno jako
pistruFa (val.).

píšák, kdo piší, 1. dít, které

>piskoní« (v. t.), 2. štyra husí (záp.

Mor.).

pišat, pišet 1. kuata, housata,

mladé myši piší, lovk s pisklavým
hlasem piší: U vás myši piší (Suš.

700). 2. inouti, téci: Tekutina piší
z devné nádoby mezi dužinami.

Jedí peenku, až mu masné pišalo
z ktk (Slav. L. XI. 93). Z hlavy

mu krev piší (Suš. 685).

pišec: tlustý jak pišec (Daicko),
píšel', -e, f., kost hnátová: Uderýí

sa do píšefe = do kosti lýtkové,

2. u stavu tkalcovského v. t. III. a).

píšelník, -a v. stav tkalcovský III.

píška, dlouhá, hubená ženská
(Frenštát).

piškvor =: škvor (od Perova).
piškvorec = puškvorec (vých.

(Mor.).

pit: Pije jak sysel, duha, halena,

pije jak do dchodu, pije jak na vlí
kozu: Když za stará zabili vlka,

chodili s vlí kozí po staveních a

dostávali dárky, které pak propili

(Slav. L. XII. 131). .Pij, až ti za

uchem praskne!* praví se, když se

žíznivému podává džbán vody (Zl.). -

Už mi nešmakuje ani pit (subst. =
pití, >trulk«).

pítaka, ptání, žebrání (val.).

pítat, ptáti, žebrati (val.) v. pytat.

pítat sa, ptáti se, tázati se (slov.,

val.).

pitka, nápoj kravám (val.).

pitomý 1. dychtivý, bedlivý: Jozefa

je do práce pitomá. Cérka je toho
uení pitomá (Zl.). 2. zvdavý: Su
pitomý, co z toho bude (v témž
smysle íká se také >su híúpý«) Zl.

pitvor, -a, sí (St. Hrozenkov).
pivna, kráva » nejervenjší, jak

pivoka* (val.).

plviska, pták vanellus cristatus

(Tebísko).
pivnica, -ce, sklep: Sli pánové do

pivnice (Suš. 96, odBeclavy). Otvíraj,

ženichu, otvíraj pivnice (Suš. 445).

pívo, -a, vl barvy pivokové
(slov.).

pívoa, -n, jméno krávy ^ pi-

vna (Dob.)
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pívora, n, druh révy ^ pihora
(v. t.).

píz ! : Dyž pichodili dóm, Vašica
píz ! ho =: piznúí, udeil (Slav. L.
X. 302).

pízdra n. pízgra, piplá, kdo se

>pízdí« v jídle, blát (val.).

pízdif n. pizgfit, mazati ním
mazlavým: To máš za to, co's n
ten roh popízdíí (Slav. L. XI. 275).
Formani cestu (blátivou) rozpížgili

(Zl.).

pízdit sa n. pízgit sa i píšgit
sa s ním n. v nem 1 piplati se

se s ním mkkým, od eho se

mže zamazati : To nestojí za to,

aby sa s tým pízgíí. Kdo by sa

s tým pízgíí.? = matlal. 2. babrati
se v jídle : Enom sa v tom pízgí
(val.). — K slovesu tomu Kt. v Dod. I.

poznamenává: »Vck. mi povdl, že

znamená pízgit sa mazati se, ale

pozdji dodal, že je pízgit' chybné
m. pízdit. Má- li Brt. pízgi také
od Veka, tedy by to bylo také chybné
m. pízdit'.* V tom jest omyl; obou
tvarv užívá se v rzných koninách
Valašska vedle sebe, na Zlínsku píz-

git. Stídání hlásek d z. g\ náeích
východomorav. není nic vzácného,
ehož i Slovník tento podává dosti

doklad (v. Pedmluvu).
pizgo, -a, pitevník (val.).

pízgoif, pitvati (val.); pizgoit sa,

m. pizgoit sa (Zl.), piplati se.

píznúf: uhoditi: koho kamenem,
pohlavkem, kým o zem (val.): Pizí

kíobúkem do peí = praštil (Slav.

CL X. 300). Ková mne piznut kía-

divekem (Suš. 482, laš.). Piznu ja
nim o senu (Suš. 626, laš.). Hrom
piznuí. Kohk (hodin) pizío.? Osma
pizia (laš.).

pížmo, aster chinensis (bot).

prac, -u, dvr pi dom (laš.),

ptáca, -ce, placení: Jaká píáca
taká práca.

pTacách, -a, placek (slez.).

piacák, -a, široký obojek okolo
krku pi ženské košili (han.).

ptacek, -cka, platitel: Ternu ne-
svujte, to je zíy píacek (laš.).

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

pFacek, -cka, veliký vdolek (kolá),

»co sa ich pt nají z jednoho* (Jicko).

pTacný, prostranný: jizba, dvr
(Zl.).

Ptáek, tra (Poenice); vlastní

jm. (Btcha).

Ptakov, a, tra (Hulín, Náklo).

plaky, pl. m. 1. plá: Lepší prý
jsou plaky nežli vandry (R. a Ž. 39).

2. místo, kde voda ze zem proráží,

>slzí«.

praga, soužení, nehoda: Pora
jakási pFaga chodi po lidech (laš.,

z nm. Plage).

pTaganec, -nca, druh peiva: Dyž
budu dti pakati, napeu jím pFa-

ganc (Suš. 679).

pTahan, velikán (laš.).

ptáchat, piáchnút \. vanouti: Jak
se otevu dvei, plachá oknem. Plachá
tu na nohy= es zieht hier (od Bzence).

2. plápolati : Ohe píáchá. Tá pentfa

tak na ní píáchaía (Jicko). Mé pkné
husté vtasy, nepláchnete, kde chcete,

jak ste prvéj ptáchaJy, kdy ste svo-

bodné byiy (Suš. 436).

ptachavý, trochu plachký (val.).

ptachetka = plachtika.
Plachetky, pl. f,, tra (Slátenice).

plachký = plachý.

ptachota : Tísky, takové píachoty,

ty nedajú tepía, hned' zhoá (Jicko)

v. píáchat.

ptachta: Svajba trvala až do pátku

;

ješt v pátek dostávali hosté pivo a

tvaržky, emuž se íkalo >plachty
prat« (Vyhl. II. 129).

ptachúty, pl. f., tísky odletující,

když se šindel strouze (val.) = pía-

chota (v. t).

ptachýa, plaše létati (val.).

ptaka, -a: Nepla, Janku, nepía,
kupíme ti píaka, až napíaeš pFný,

kupíme ti jiný = hrnec na slzy (žert.^

ND. 38.

ptakat v gen. = oplakávat: Pía-

eš-li ty vínka svého a vrkka ze-

Feného (Suš. 192). A já píau a na-
íkám dávnéj píhody (Suš. 352).
Nepíate. mamiko, neplate vy toho
(Suš. 573). Nbud ma píaka žiádný
(Bart. II. 193). Zabili Janoška v šenku,
píae ho rodina venku (Bart. III. 126).

20
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ptakání= plá : Nepomože píakání

tvoje (Suš. 455).

ptamenica, -ce, lychnis chalce-

donica (bot).

plamínko: Lekne-li se žena ohn
a sáhne si pi tom na tlo, mívá pak
dít tak zvané plamínko, více mén
rudou skvrnu (R. a Z. 21).

prampa = pašeka (v. t.).

prampaf, plauschen; pTampaia,

Plauscher (Jicko).

ptamyek=: plamének (Lor.).

pta, n, f., planý, holý vrch (val.),

ptaava, planina, pda plavá, ne-

úrodná (val.).

plandat, choditi bez úelu sem
tam: Rebá eše ped chvilko plandal

po ddin (Rok II. 472).

pTanéta : Ze staré astrologie za-

chovalo se posud poekadlo, že ten

neb onen se narodil na šasné nebo
nešasné planet (Mor. lid. 292).

pTanétnik te lidem planetu, pro-

rokuje z hvzd budoucí osud (ib.).

ptanina = pláava (v. t).

ptanlsko, paseka (Vah.).

ptánka, pianuša, planá hruška n.

jablko.

plant, kabát (Zábežsko).

plantat, -cu 1. plésti: Ledvá sem
nohama plantal od slaboty (Vyhl. I.

74). já sa ím do toho nepfancu (Zl.).

2. mnoho a hloup mluviti; Ten toho

napfance ! Jadi, nepfanci= nepleskej

!

3. Kam se pfanceš? = pomalu jdeš.

prantucha, mluvka (Zl.).

planý jelen := rohá; pl. vl =
kapucínek

;
pl. rak = vodomrka ba-

henná (Podl.).

plápotat: Pantle tak plápolajú

v povtú (dok. 71). Byía samy pentle,

tak od ní plápolaly (ZL).

plašit sa : Její bílé vlasy po vod
sa plaší = plovou (?) Suš. 145.

praská, -a 1. poduzdev ryba

(laš.), 2. druh brambor pleskatých.

pTaskaka, lopata, kterou se nco
upleskuje, na p. hnj na voze (laš.).

pTáskat = plácati (vých. Mor.).

pTaskura, druh brambor pleska-

tých (laš.).

ptastovaf sa, namáhati se (hor.).

ptastovitý snih= v plástech, v ku-

ších ; op. krúpkovitý (val.).

ptašný = plachý: zajíc (laš.).

ptat : Lešti a, syneku, hlava bolí,

uvaž si lísteek javorový, bude ti na

plat =: pomže ti (Suš. 605). Nic na

plat, dybych co díál= darmo všech-

no. Málo na plat, mosím ít = málo
plátno (Zl.).

pfáteák, plátný kabát: Spadí

s pece Mafeák, roztrhl si pláteák

(Suš. 728).

ptátenice, pl. f., plátné nohavice

široké, jež Slováci na všední den

nosí : íká se jim též : drle, drlavice,

Tuty, pfky, tasfavice.

ptátnky, pl. f., podvlékaky (Slav.

L. X. 35).

ptatná bouda, v níž se plátno pro-

dává.

ptátež, e. f., placení: To je plá-

teže! (vých. Mor.; též rus.).

ptátežník, platitel: špatný pl., kdo
nerad platí n. zaplatiti nemže (vých.

Mor.; též rus.).

ptati: Zboží platí =je v penzích.

Žito poplatilo= podražilo (Vah.).

ptatný : Lék býl platný = pomohl.

Nebylo mi to nic platné (o léku).

Platné aj dva grajcary = i ty dobré.

Málo tam býl platný = málo tam
poídil. Tatik mél ze synka rados,

že je mu tak platný = dobrý po-

mocník. Ta malá cérka je mi plat-

njší než dv staré roby. Pecen

chleba platnjší než mch zemák
(vých. Mor.). Pátely mám, nic mn
platní nésó (Suš. 331).

ptatoistý šátek, »co má tabulky

po sob« (slov.).

ptatva, v. vazba.

ptavá, plavák, plavka, druh bram-
bor plavé barvy.

ptavastý = plavý (val.).

ptavna, plavá kráva (val.).

ptavka, houba boletus scaber

(hor.)

plávka, plavení díví (val.).

ptavoch, druh brambor plavých:

Mamy na pedaj plavochy (laš.).

ptavo, plavoš, plavý vl (Podl.).

ptavý : Plavý kohut pje (Suš. 335,
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laš.)
;

pl. drozd = turdus musicus
(hor.)

;
pl. stehlík =: slavík (hor.).

plazan, jazyk (který se vyplazuje,

potupn) (Zábežsko).
pTazatý = rozplazený, kdo má

košili na krku rozepjatou (val.).

prazif, umti, nahlédati(do okna):

Co pFaziš? Ty si pfazak\ (laš.).

pTe, pTe: To je takový pfe, pre=
neslaný, nemastný, slaboch (Vek.).

pTeco, -a, 1. rameno: Na pfeci

to niésoí (Dob.). 2. uzená kýta, šunka
(laš.).

pTecovník, pecen chleba, do nhož
zapeena šunka (plece) nebo kus te-

lecího masa. V pondlí velikononí
dostane každý domácí svj plecovník

(slez.) Na Jicku jest pfecovník klo-

bása, zapeená v tst pšeniném.
preuch, kdo plete, mluvka (laš.).

pTéhnit sa n. pTéhnút sa: Pý na
poli, hmyz a všecka neplecha se

pFéhní (^ zavrhuje). Všelijakéj téj

škrobae moc sa vyplehto (Zl.).

plechý, poádný, slušný, náležitý:

Ani botu plechých to nemá (dok.

24). Dyby byla plechá, byla by
u muža (Ž. obr. 56). Néni to plechý
= nestojí to za mnoho (Maš.).

Ani tomu pleše nerozumím. Tam ne-

mají ani pleše krávy (záp. Mor.).

pTejá, -a, 1. dlník, který pleje:

Bžte, pfejái, obdvati (Bart. II. 30).

Jak v pondlí ráno staía, s pTéjai
se ubíraía. Pome, pTetci (pFejci.?)

plet do poIa (Suš. 791). 2. =: plevák,

pluh na pletí epy (slez.)., 3. koš na
sbírání vyplete plevele.

prejaka, ženská, která pleje.

pTejný, sporý, vydatný; To zboží

je plejné (Jicko). Srovn. pliný.

pTekaa, -n, kojná (Dob.).

pTeka, kojiti, mlékem napájeti

(dít i mlád zvíecí): Popfekaj to

malé! Odpfeka = odstaviti: dia
odplekané. Fipleka na tefati= ple-

káním pichovati (val., hor.).

premenica, -ce, ovce matka (val.).

plena 1. lupínek na železe kujném:

Je to samá pFena (železo nehladké,

drsné). Vletla mu plena do oka
(záp. Mor.). 2. kaz na ostí nože,

sekery a p., die Scharte (hor.).

pTes, -a, prohlube v ece (val.).

pTese, -sn, f., plíse, plesnivina

(laš.).

plesk : plesky házet = dlat ká-

ery, babky (v. t).

poTeská, -a, m. 1. ryba plaská
(v, t.), 2. pleskatý mosazný knoflík

(dok. 175).

pTeskanec, -nca, vlí mák, odtud,

že jím dti pleskají o elo.

peska rukama = tleskati.

pTéska biem, práskati (hor.,

laš).

pfeskavá, druh tance (Suš. 602).

pTesa, -n =: pfese (v. t.) laš.

pTesník 1. der Fischmeister (v mor.
listinách), 2. druh jablek.

pCesnívák, k barvy plesnivé.

plesnivec, -vca, m., filago (bot).

pTesnivý: Než bych sob vdovca
plesnivého vzala — jemuž vlasy

»prokvétají« (Suš. 197).

peso i pfese, -a, jezero, rybník,

stojatá voda (val., hor., laš.).

pTeŠit, udeiti: Tak a pleším,
až sa ti v oách zajiskí! Dajte pozor,

a sebú nepfešíte ! Zapfešíí krá-

líka = zabil udeením za uši. Vy-
plešíí oi =1 vyteštil (Zl.). Ffaša

pfeší, puká (Dob.).

pléška, la: Já bech im okázal

pléškó cesto do ruské zem (fig.

130).

pTéška, pampeliška.

peténka, houska pletená, posolená

nebo pomaená (Zl.).

pTetikoš, -a, nebo píetikoša, -e,

m. mluvka, lhá.

pietina, pepletý, t. j. pesekaný
les, podrost vysekaný na otépky
(Buovice).

pTetky, pl. f., 1. smyky, oka na
zv (Jicko). — Kdosi jsa žalován,

že kladl »oka< na zajíce, nevda,
co by to bylo »oka*, hájil se, že

to byly jenom » pletky*. Naež soudce
zhurta jej odbyl, že >oka nejsou

žádné pletky*, t. j. vc nestojící

hrub za e. 2. rybí sí =: meže
(v. t.) Bradleny.

ptetník, ryba lenciscus erythroph-

thalmus (Podl.).

plevaka, výstražný popvek, jímž

20*
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pasák n. pasaka svého druha upo-
zoruje, že má dobyte ve škod
(záp. Mor.) ND. 212.

plevaka, ženská, která pleje obilí

z plevele == plejaka (v. t.) dok.

157.

preva = pleti : Potkat sem tam
svoju mitu, co pfevaía Teii (Vyhl. VI.

XVIII. 939).

pTevedto, plevel (Jicko).

plevel jmenuje se jménem hro-

madným: 1. tráva, travsko, 2. smo-
tíacha, 3. makotina (je to sama ma-
kotina, Viškovsko), 4. nezdoba (val.),

5. nezbacha (hor.), 6. chamcha (záp.

Mor.).

pTéva, -, plevník, plevinec, pí-
stavek bok pístodlku na plevy

(v. stodola): Skovám se do plévn
(Suš. 683).

pTévák, odrostlejší sele, protože

se krmí spaenými plevami oves-

nými (val.).

plevný: pl. husa, nekrmená, lehká

jako plevy (jen o husích) Jersín.

prezmero 1. adra rozhalená, když
se košile pod krkem rozepne, 2. kdo
chodí »s plezmerem*. A co si to

také vzál, takové plezmero ?= roz-

cuchaná, líná ženská (Slav. CL. XI.

227).

prganka, bramborová kaše (Podl.).

pTha : Piha, piha, pkný pták (Suš.

698) = plháek (?).

plháek, pták sitta caesia (Sloup).

plhat se, plaziti se: Plhal se po
stn? Plhal (Suš. 764); odtud pí-
jmení Plhal.

pTch, -u 1. na roli, zmotky pýe
a p. vyorané (Vah.). 2. sku, kudly:

Svia má eše starý plch na sob
(Zl.).

plíce : Vod^šíl s plócama = nic

nepoídil (Br.).

plihý: maso, mkké, vleklé (Vah.).

plich (plch), sviš (laš.).

pliché, -a,//<?ír^<^r= pliský (v. t.)

Maš.

plichta 1. kuželna (Opav.). 2. Když
pi he dva hrái mají stejn, ud-
lali plichtu, splichtili se.

plichtaška, z nm. Brieftasche

(laš.).

plina, prapor (Klobouky Br.).

pliný, sporý, hojný: Zrno zaseté

v íjn nikdy nebývá pliné. To žito

není pliné. Pliná jablo, hruška, která

hojn rodí (záp. Mor.).

plíska 1. bílá znaka, 2. skatindla

v tarokách (han.), 3. =. plska (Br.),

plistva (laš.) pták motacilla alba

(Zl.).

pliskaf : Hus nebo kúra potluená
pliská vajca = pouští je ze sebe bez

skoápky (Val.) v. pfuskat.

pliskatka, hmyz >baruška*, sto-

nožka (Vah.).

pliský, -a = pryký, puchý zá-

kožní : Ruky méí od práce samy
pliskýe (Vlk 16).

pliskylca, -ce=: pryskyice (val.).

pliskýrka, pryskyice (Jicko .

pTk, -u, 1. zvuk, který píisobí

mkká látka padajíc na nco tvrdého,

2. tlach: Ale to pej sú hlúpý plky

(dok. 127).

pl'kaka, hloupá e: Téj jeho

darebnéj pfkaky nemožu ani síyše
(Vah.).

prkat, pfkotat, plauschen (vých.

Mor.).

prkatý: plkaty gat n. zkrátka plky,

široké kalhoty (han.).

pTkna, povídavá ženská, klepna.

pTknút: Slépka vyplkía vajíko
(v. pliska).

plkonit, int. slov. plkat: Já plkoním
a eše sem nic nepovdla (dok.

108).

prkoš, -a, tlachal (vých. Mor.).

pTkot, tlachání, plané mluvení: Ja
necht toho plkotu a hlete si

práce

!

prkota, -y, m = plkoš (v. t.) Zl.

pkotnica, -ce = plkna (v. t.):

Byia to taková plkotnica (Slov. obr.

II. 3).

pi'kta, -y, m. = prkoš (v. t.): O di

ty starej plkto! (dok. 156)

pFkuša, -še =: plkna (v. t.).

pl'ky, pl. m. 1. = plátenice (v. t.),

2. hanácké koženice (gat) : Za stará

míval sem plke e 15 let (fig. 69).

pl, i, f., úplnk: Msíek id do
plni, je v pfni (laš ).

plnidlo, díra v milíi (záp. Mor

)
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plný: pFná noha, Plattfuss; plno-

nohý, plattfssig
; pl. plátno =: hrubé

(Jicko).

pfno : Msíc ide do pfna, z pFna
= pibývá ho, ubývá ho (Zl.). Je t
všady pFno jak bídy (Zl.).

prnorohý k, který má roh vespod
docela vyplnný; snadno se otlaí
(arch. III. 190).

plod, dít : Jož má plod (Tišov-
sko).

ptodihích, -a, nezbeda, nekáranec
(laš.).

pTohnú se, rozmnožovati se:

Chrustuv se zpfohío fetos moc. V suše

sebíechy zplohíy (Kt.). Srovn. pléhnit.

prosa, -se, lysá: K má plosu,

je pfosatý; kráva má babulu, je ba-
bufatá (Jicko).

ptošíca, -ca, zahrádková kv-
tina. Na ddinách ji nosívali chas-

níci za klobouky (Peck).

Píošiny, pl. f., tra (Vizovsko a j.).

ptoška, stinka.

pfot, a: Je z takovyho plota =
rodu (Kunštát).

pfotníek {Z\.),podplotníek (Stráž-

nice), troglodytes parvulus.

ptotvan, -a, z nm. Bratpfanne.

plouhat se, plahoiti se: Já bych
se nechcela svtem plouhat (Pitt. VI.

XVIII. 517).

plouhavíce, plouhota, (-ó-), slota,

deštivé poasí (Jevíko).

ptozina, úrodná pda na dolin
(Kel).

pípa, mouné jídlo na kaši roz-

vaené : Šišky sú na pípu =^ rozpl-

paíy se (Zl.).

pTpotat, zvuk, který psobí husté

jídlo vroucí: Kaša tak plpoce, 2.=
plkotat (v. t.).

plsat, šplhati (Kunštát).

písf, i, f., sádlo v praseti pi polt
(val.).

pTstka, valašský nízký klobouk
s úzkou stechou (Vlk 89).

pl, , f., pl. pla, vor.

plfa, a = vora, kdo se plaví na
pFti (Btcha).

pTtaf, -cu, sjíždti, sklouzati po
vod: Hodiš-li ploský kame po

vod, on pice, pice, ež na druhu
stranu vyplce (Kt. Ostrav.).

pTt, í, pl, f., široké gat plátné
= plky.

pTúca, — plúc, pl. n. 1. pl. lahké

= Tahiny = plíce, 2 pl. ierné =
játra (Dob.).

pTucar 1. baatá nádoba, 2. dýn.
prucka, baatá sklenice (val.).

prúcník, plícník. scabiosa prát.

pluh (viz str. 296 a 297).

pruhactvo, plazové (val, laš.).

pFuhák, plhák, fortášská runice
s dlouhou hlavní (val.): Nabijme
každý svj pluhák (Kda II. 45).

puhava, deštivé poasí (val.).

pluhavý, deštivý : zima (val.).

pluhy, pl. f., dešt asto po sob
jdoucí (vých. Mor.).

pTuják, -a, plivátko (val.).

pTukaf prádlo, máchati (laš.).

plusk, jen ve spojení : mokry jak

plusk (vých. Mor.).

pFuska, kapka : Plusky krvi ve mn
neostalo

;
plusky dešové (laš., hor ).

pTuskanec, -nca, kus bláta na šat

» piplusknutého « ,
pikydnutého.

pTuskat 1. házeti, kapati ním
hustým : Zedník pluská maltu I Šišky

popluskané trnkama (val.). Dcka
pluskajú =: jídlo jim padá (kape) od
huby (Vah.). 2. Muchy pFuskajú =
hynou (Vah.; srovn. kapat), 3 pu-

kati: Puchýe se popluskaíy (laš.).

pruskavica, -ce, deštivé, blátivé

poasí (val., laš.).

pFuskávka, druh hrušek : padnouce
se stromu na zem >rozprusknú sa«

(val.).

prusknút: Vajíko pluskío na zem
= padlo a rozbilo se (val.).

prúše, pl. f. = pluhy (v. t):

Pfúše uderyly (val.).

plušat, pTušet, drobn a stále

pršeti; int. pfuskota (val.). Srovn.

pluska: Hrušky plušíja = padají

se stromu jedna po druhé; všecky

spFušeíy (val.).

pfut — pluju, plivati.

ptut — ptuju, plovati (vých. Mor.).

pfuta, deštivý as, ob. pl. pTuty.

Jak bogdalé pileá na hory sem,

tož je pluta vná. Má-li duha konce
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v dolinách, nastanu pFaty. Mrana
sú na pluty (val., laš.).

plutoviny, pl. f., stálé dešt (Slav.

L, X. 34).

pTutý Nmec = kutý (laš.).

pruvýcaf, int. slov. pFu, škared
plíti: Všeci pFuvýcali a vytípali
z fajek na zem (L. XII. 229).

pTuznivý, nekalý, škaredý: Míuvi
pTuznivo ei (laš.).

A) Plužné koleka, kolca (val., laš.), vzek (laš.) (1) kfuík, kluovisko (laš.),

vodi (dol,), drabica (Brnnsko) :i:: ojko plužních koleek, s pedu opásáno zdíkou (2),

železným páskem, aby nepukalo. V zadu rozestupuje se ojko ve dv ramena, »snice«

n. >sniky€ (3), jež na pi spojuje podyždlca, podýma (St. Hrozenkov) (4). K ose
(nápravce) pipevnno jest ojko píním devem, jež jest pepásáno železnými pasy
(tradlinkamij. Píní toto devo (5) nazývá se: násadek (Zlín), náhlavek (val.), zhiavík

(han.), slavík (záp. Mor.), poduška (laš.). V násadku upevnn železný prut s dvma
oky na vrchu, jimiž se pevlékají opraty, slov pohnek, pohoni (6), oka se jmenují
brýle. Na starém pluhu býval devný »ddek<. V právo na ojku v zadu pibita jest

železná deska s dírkami, eená nahaák (Zlín), nahaa (dol.), naháka (han.) (7), do
dírek se zastrkuje železná klika: zarážka (laš.), zapinadlo (slov.), ímž se dává pluhu
smr od záhona nebo do záhona. Váhovisko pro kon pipíná se ke kluíku s pedu

:

zastrí se do tlamky (8), drami v tlamce, ve váhovisku a kluíku prostrí se dlouhý
železný heb (9). Tlamka (Zlín) slov jinde: kfamka (St. Hrozenkov), pašeka (laš.),

stolika (dol.); hebu (9) íká se: svoe (slov., val.), svorník (laš.), srde (záp. Mor.),

lónek (han.). Pluh pipíná se ke kolekám takto: zídel navlee se do železného
kruhu (10), jenž slov: húžev (St. Hrozenkov), húžva (val., slov.), húžba (dol.), hatža

(laš.) a zatkne železným hákem (11), jemuž se íká: kokotek (val, slov.), kohoutek
(Jicko), petekl (han.), potyka (záp. Mor.), potykel' a pomyka (laš.), poverák (St.

Hrozenkov). ím dále ku pedu na zídeli kokotek se zatkne, tím hloubji pluh oe.

B) Pluh upevnn jest na hídeli (12), jemuž jinak íkají: plužisko (laš.), hradzjel

(St. Hrozenkov). Uprosted v hídeli zaraženo jest krojidío (13) jinak nazývané: kra-

jadlo (záp. Mor.), ísío (Jicko), krj (laš.). V díe hídelní upevnno jest krojidío klínem,

jemuž íkají »pašklín*, s obou stran krojidla hídel pepásán jest zdíkami (14) (14).

Rochá (ruchadlo (15), jehož zadní ás slov kídlem (16), pipevnn jest šrouby (17),

na slupici (18), nahoe ve zídeli, na spodku ve splaze zadlabané. Slupíca slov jinak:

srubica (val.), snubica (laš.), stupica (St. Hrozenkov), slubica (záp. Mor.). ás splazu

pod rocháem viditelná (19) slov patka. Rukovti pluhu (20) šlovou : kfae, glae
(slov., val.), kPee (han.), nohy, ruky (laš.), priemky (St. Hrozenkov). Levá kla slov
val. »dlabovka«, v ní jest hídel zadlabán a klíny, tak eenými podkraníky (21) za-

ražen; pravé klai íká se pínoska. Ob klae spojeny jsou píkou (laš.) (22), kteréž

se jinak íká: prut (slov.), rozpinák (val.), spinka (dol.), spružfák (St. Hrozenkov).

Na oškrabování bláta s rocháe jest otká (23), botka (záp. Mor.), jejíž devná
rukoje slov otisko n. otisko.

Zapáhnou-li se kon do pluhu, pipne se váhovisko k oji plužných koleek,
jak nahoe povdno.
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Pro voly je zvláštní správa. Váhu tu zastupují >krpadía<, val. skipadía (II).

Jest to dvé deštiek spojených >koíkem* (a) uprosted zastreným. Na konci >kolku<

jsou »zábradky<, jimiž piléhá k dešticím. S pedu i v zadu v dešticích jsou dírky

proti sob V zadu zastrí se do nich »svoenm< ojko plužných koleek (c), s pedu
»kluka« (b). KFuka má na konci tramu, t. j. konec její jest pod spod ohnutý (vlastní

klika), do ní se vstrí jama a zastrí uprosted dlouhým svoenm, krky vol zastrí

se na konci jaem »jehlicemi< (III).

Kon jsou zapraženy: sedlový »na poca<, náruní »na ruca< ; tetí jest »opratní«.

Nejede-li se na pole s vozem, veze se pluh na »víákoch« (vláky pl. m.). Ve Slez-

sku vlakm íkají smyky. >Zav}ákovat pluh<zzdáti na vláky.

Na východní Morav starý pluh byl všecek ze deva, jenom radlica a krojidlo

byly železné. Klae i se splazem byly samorostlé, z jednoho kusu. Pluhu takovému
íkali »hlaák<, na rozdíl od >dlabáku«, jehož klae byly ve splazu zadlabané.

Ruchadlu íká se na vých. Mor. rochá, na Brnnsku ruchán.

Radliák n. venák na Zábežsku jest pluh o dvou radlicích.

Pfevák (zupleják' ve Slezsku jest pluh na pletí epy.

I.

^^i-ls7

ptužic, -a, najatý hospodá, aby

vedl hospodáství, odejde-li vlastní

gazda do svta (za obchodem, miš-

kái) Vek.
píužisko, hídel plužní (v. pluh 12).

ptužif, orati pluhem: Ako sa ci

(ti) ptuží.? (Dob.). Liška píuží (Suš.

742).

ptynút, plouti: Vychová! sem dv
labut, poplynu ti pro (pro vínek).

Jedna praví: nepoplynu, neumím
plvnút, druhá praví : já poplynu (Suš.

352). ervené pantliky po vod
plynuly (Suš. 377). Do taneka jakoby
plynula (Suš. 757).

ptyt = plynut: Její erné vlasy

po Dunaji plyly (Suš. 89).

pfýtký, nehluboký: v plýtké ná-

dob je mlká voda. Plýtko oral.

ptyvat, plovati : Plyvaj mé péreko

!

(Suš. 167).

przem: nco koupiti = jak stojí

a leží, per Bausch und Bogen. Pfzem

to prodal = v celku. Udlamy to

pfzem = najednou (laš.) = pajzem

(v. t.).

pTzák, ošumlý, ušpinný klobouk

(val.).

prznúf= piznú (v. t) val.

pníkaf: Já sem ho (kanárka) aj
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úí pníka (o žalostném tikání pták)
Slav. L. XII. 276.

pok, pník, malý pe (Lor.).

pnut se: Nni to fialka, co se po
pJot pne (Suš. 552).

pvka, motyka na kopání p
(paez) laš.

po pedložka I. s akkusativem

:

1. Akkusativ pídavných jmen a ná-

mstek pHsvojovacich s pedložkou

po znamená zpsob: Díá to po Jan-

kovo, po svoje, po naše, po vaše

(Mal. XXIV. 143).

2. Distributivní po v náeí val, a

las. pojí se s akk, íslovek: Skládali po

deset grejcarv do tyda. Dostanete

po ti grejcary. Prodavaju to po

grejcaru baj po dva. Su-li po*tych

štyrycet, tož ich vemu. Dali po

dvé sta zlatých. Ma póre po dva

jochy. To zboži ma takové jakési

zrneka po dv, po ti.

II. vS" dativem jmen pídavných a

námhtek pisvojovacích po znamená

zpsob : po polskému, po našmu
(Dob.), po našemu, po vašemu, po

svojemu (laš.).

\\\. po s lokálem má 1. význam

místní : Chodila po hájku, trhaía po-

Fajku (Suš. 238). Když sem já šel

po Dunaji po té velké hrázi := podél

Dunaje (Suš. 257). Najpkenší je to

stavení po cest = podél cesty

(Vah.). A ty po m bž = za mnou
(Daice).

2. penesený význam místní: Po

vás nepozná nemoci = na vás nevi-

dti, že jste nebo byl nemocen (pol.

nie zna po nim znuženia). Po nm
nevidt, že je takový bohá. Chéí
po mne (= mn) chleba. Vypožáváí
po mne pt rýnských (vých. Mor.).

Hledala oha po súsedoch (Bart. II.

459). Chodí po dochtorech = hledá

pomoci u rzných doktor. Vytíúká

peníze po lidoch.

asto znamená chodit po nem
úel. Chodí po vajcoch, po telatech,

po kožkách, po kuatech (kupovat),

po zelinách, po jahodách, po hiboch
(sbírat), po zajícoch (stílet), po ry-

bách, po ptákoch (chytat).

Pozn. Chodí po hadrách, jako ob-

chodník, skupuje hadry po lidech;

jde na hadry, aby jich na jednom
míst nakoupil nebo nabral; ']á& pro

hadry, aby je na jistém míst sebral

všecky.

3. penesený význam asový: Po
tem dochtoru beío Fepši (Mal ). Když
bylo po draku, Petr se svými zvíaty

odešel (Kda I. 287). Kráva po te-

leti = nedávno otelená. Už su dávno

po nemoci, ale su poád' eše slabý.

Už máme po radosti. lovk neví,

po em stlustne.

Jsem po nem := ztratil jsem n-
co, nemohu neho užívati : Jak bu-

deš poád' kósa cukroví, budeš po

zubech. Fera sem dostal stofku, a

už su po ni. Už su po botech. Mám
pokaženy zube, a tak už su po masu
(nemohu jísti masa). Jak mn to ekl,

bet sem po idle (Mal. XXIV. 143).

4. význam zpsobový: Milý po
procházce chodí (Suš. 381). Chodil

pán Bh po besed (Suš. 3). Chodí

po žebrot, po ptaú, po koled.

Sedala sem po tm (Suš. 202). Ro-

bíme po svtle aj po tme (hor.).

Žali po msíku (laš.). Plela rútu

prošvarna dževucha, plela ju po

msíku (Suš. 750). Všecky panny

du po parách (Suš. 394). Te šate

nésó po mód (Mal.). Nechtl mu
hrát po not (Bart. III. 760). Po
barv be te šate bele pkný Po
chze be to mohl bet Janek, ale

po hlasu né (Mal.). Dláme po vli

(nepesilujeme se). Díá všecko jak

po pamti (bez chuti). Di po dobroti

(po dobrém). Uhodilo tikrát raná

po ran (Mal.). eknu po pravd,

jak to bylo. Po jaké známosti bels

k nim pozvané (Mal.). »Jak se máš«
»anu tak po troše, po téj horší

stran.* Máše tam po ertoch (Suš.

669). arodjnice, jak uvidly svj
as, zas po svých uletly (Kda II.

103).

5. význam distributivný, když se

celek v rovné ásti dli. Zvlášt pi
slov. kupovat a prodávat a p. užívá

se takto pedložky po s lok., vy-

týkajíc cenu jednotlivých stejných
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ástí téhož celku: Ženci žali po
snope, mj nejmiréjší po kop (Suš.

554). Dybysi mi tak dtuho vaiía,

asto bysi po hubnce braia (Suš,

551). Tam na vojnu verbovaii, po
vraném ko dávali (Suš. 173).

Trháme ty trnky po nem (po troše).

Jed kupci od Hulína, pytaj sa, po
em vlna. A tá bííá po toFaru, a tá

erná po grýcaru (Suš. 445). Po em
víno nalíváš? (Suš. 141)

Posn. Po em oves? Po tech, po
štyrech, jak který. Po em ty hrušky?

Po em loke? Tak vždy kupujíce

a prodávajíce na drobno. Jde-li

o celek, táží se »za?«: Za to tele?

Nikde lid mor. neužívá fráze »co to

stojí?*

6. význam kolikostný : Má po pti
micách žita, po tech rži, t. j. vý-

sevku. Upékía chfeba po mici,
t. j z mice mouky. Díážka je po
polovici nová = z polovice.

IV. Pedložka po skládá se sped-
ložkami mezi, mimo^ nad, pod, vedle,

za. Taková složenina pojí se s tím

pádem, kterého žádá druhá pedložka
(val., hor., laš.): Pomezi nohy mu
vbhí. Nechodí pomezi ludi, pomezi
svt. Ztratíí sa pomezi stromama.
Hledl, aby ho žádný nezpozoroval

pomimo princezku (Kda I. 145). Šli

jsme pomimo žeFeznice, kosteía. Vjó
ponad všecky hory (Kda II. 94).

Hrdlika poletí ponad všecky kopce
(Suš. 270). Švec podlezl sv. Petrovi

popod ruku (Kda II, 51). Letla
popod trní, popod stromy (Kda II.

91). Bžet povedfe potoka. Póza
humny vede chodník. Zajedem póza
horu (Bart. II. 370). Lese póza ten

vrch sú panské. — Ponade =i nad
nho; popode = pod nho.

V. Jako pedpona skládá se po
1. s pídavnými, a to v positive a kom-
parativ na oznaení menší míry vlast-

nosti: pomalej, poslabej, posyrovej :=:

trochu malý atd. (záp. Mor.), povtší,

pomenší, postarší, pomladší (vých.

Mor). 2. se slovesy na oznaení
menší míry dje: postonává, poléhá,

posedává praví se o nemocném, který

neleží ležmém. — Jiné píklady viz

na svých místech.

pobaba 1. bezplatná výpomoc sou-

sed sob navzájem pi rozliných
pracích. Potebuje-li kdo na chalupu
vozi díví, sklidit' louku, požít' obilí

a p., obejde sousedy a prosí, aby se

v jistý den na pobabu sešli, naež
v uritý den z každého domu aspo
po jednom najíti se dají [Kda II.

325). 2. hostina vystrojená pídkami
ped každou nedlí a svátkem (Opav.).
— Slovo to sotva asi má co spo-

leného »s pohanskou bohyní Bábou«,
jak se vykládalo, znamenajíc tolik co
pobava, zábava. Lid tuto dobrovolnou
spolenou práci, konanou po vli,

bez drába, ve spolenosti milých sou-

sed za veselého zpvu, pokládal za

vítanou zábavu, zvlášt také, když
hospodá potom své pomocníky dle

možnosti vyastoval. Srovn- : Když
není práce, pracují (nádeníci) nkde
toliko za stravu a koalku, i na za-

babu (Vyhl. VI. XX. 23). Srvn. mes-
jáky.

pobabiny, pl. f., pohrabky lnové,

co zbyly na poli, když se len po-

sbíral, též mrva lnová pi mlácení

(laš.).

pobádaf sa, zdáti se : Mi sa po-

hádá, že . . . (val.).

pobatáchaf nkoho, poblázniti

(Vek.).

pobatamundží, zhatiti, pokaziti,

z poádku pivésti : Ci to pobaíamun-
džili (Lor.).

pobaanc, -ca, livanec pes celý

plech, se švestkami na vrchu pokla-

denými (laš.).

pobtavý =^ blavý (val.),

pobera, -y, m. =: poberta : Já ne-

jsem pobera jako pobera, já jsem
takovým poberou, že když sob na
nco myslím, nech je to kde je,

hned to mám u sebe (Kda II. 234).

pobída, potíž: O to mastný je

pobída (Ž. obr. 93).

pobídnný, ponkud bídný: Vif
je jaksi pobídnná (Vek.),

pobídný =: bídný: kraj (Vek.).

pobíjaka, sekerka o krátkém
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topoe, kterou se sudy pobíjejí,

šindely na lat pibíjejí.

pobfja na nkoho, štváti (val.):

Macecha na pastorkyni vždycky po-

bíjela (Kda II. 41).

pobíra sa, míti se k odchodu:
Abyhme sa už pobírali! (val.). Tetka
sa pobíraía (Slav. L. XI. 324). Uhlí
pobíral se do svého píbytku (Kda
I. 23).

pobízet na Drahansku neznají;

íkají: nutit.

pobízka, pobízení : Belo tam hídla

dost, hale málo pobízke (Maš.).

pobíznú, pozvati: Pobiznu ho
sem (laš.).

pobtan : Šindel se štípe na po-

blan = dle >Iet«, blan. (Vek.) v. léta.

poboák v. stroj na kon II. 10.

poboky, pl. m., postránky, pro-

vázky po boku zapraženého kon
(Kyjovsko).

pobodá, -y, m., pokušitel (záp.

Mor.).

po bosácky chodi=bosky (Vek.).

pobouzet, pokoušeti (záp. Mor.).

pobratrána, -ate, syn otcova nebo
matina bratrance (Rožnovsko).

pobrený, splašený (Maš).

pobenina = podstel (v. t.) Je-

víko.
pobrunova, pobroukávati: Stará

baba pobrunuje jako stará beka
(Vyhl. VI. XIX. 789).

poce, sedlová strana: Moja he-
bica béla na roce a Zárobova hndá
poce ifig. 68). Jedenkrát sem vozil

tyma s odpuštním hnj a ten sám
širnl byl poce (Vyhl. II. 51).

poceíý, skoro celý: Nekeré ze-

máky (v kaši) byly poceíé (Slav.

CL. X. 302).

pocera, posrfich (Vizovice).

Pocesfa, -í, pl. n., tra podél cesty

(Blatnica).

pocešíko = potéšíko z=potše-
níko : Nemám pocešenia, ani poce-

šíka (Cern. 58).

pocítit: Žena pocítila, euf. poala
(záp. Mor.).

pocmurovat, potajmu nahlížeti:

Roby aj s tým zoíem (drobotinou,

dtmi) do oken pocmurovaly (Brod-

sko). Srovn. cmur, neistota z vy-

topeného másla, cmurka, po oku
pohlížeti.

pocovní k, poce, v pocó, sed-

lový (han.).

pocrknót (han.) = pocrpnu (laš.),

podojiti krávu, která již odstavuje

:

Pocrpni tu krávu.

pocta : pi dlání plátna se tkal-

covi krom penz dávaly naturalie

;

tomu se pravilo pocta (Vah.).

poctivý, stálý pívlastek hlavy ve

rení euf. : krom vašéj poctívej hlavy,

krom vašich poctivých híav.

pocudovaf se, povaditi, pohádati

se (laš).

poasná (poestná) = zpropitné:

Za poasnu vas svezu (laš.). Srovn.

astovat.

poastovaná 1. uctní nápojem,
zavdání: Chodí do hospody enom
na poastovánu (vých. Mor.). 2. po-

hoštní: Nemamy nic pro vas na
poastovánu (laš.).

poat 1. s gen.: Dyž poali stoi
chystat (Suš. 83). 2. s dat. : Což tom
(:^tomu) ponem! =^ jaká tomu rada
(Zl.).

poem, na! (= po sem) pi-
volává se tele.

poepí : Ten to ma dycky na po-

ešu = po ruce, pohotov (laš.).

poerstvená, zavdaná, kterou

cestou ode ktu platívá kmotr (Vyhl.

1. 116).

poervený, trochu ervený.
poet z nho (zrušeného slibu)

dáme = vydáme (Suš. 343).

poikat, pocinkat, pokat v ei
dtské, když se vyhrožuje : Poikaj,
já to na tebe povím

!

poídit 1. vystídati: Krampota
kmotrovstvím už všecky známé po-

ídíi (Vlk 3). Sak už všecky dokota
koíem poídiía (kolera), enom nás

Pámbíek opatruje ^^ vystídala, na-

vštívila (Slav. L. XI. 433). 2. po-

dliti stejným dílem : Všecky poídíí.

Sak sa enom njak poídíme (val.).

Srovn. ída.
poínat si, pyšniti se: Poíná si,

že má novou sukni (N. Msto).
2. petvaovati se: »Enom si tak
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poíná*, t. j, není tím, ím se dlá,

na p. nemocným (Zl.).

pova = podešev (vých. Mor.).

poínavos, vymýšlivost, nevrlost,

Launenhaftigkeit (Kt.)-

poínavý 1. nevrlý, nesvj, lau-

nisch: dít, lovk nemocný (Kt.),

2. kdo se nemocným dlá, jen si tak

• poíná* (Zl.).

poinek, -nku: 1. Na trzích se

první kupec vždy hledí udržeti, aby

neodešel, radj i se mu >spustí« (sleví),

aby se jen jakákoli ástka penz do-

stala >na dobrý poinek* (Vlk 35).

2. zaátek neho, na p. hospodá-
ství: Nco da£ do poinku (Vek.).

poíta se, hašteiti se, hádati se

:

Co se tak poétale, pešla pro é
žena (han.). Spoítali zrny se (Píbor).

poívka : On je dycky poívka
pekla = poátek, pvod pohoršení,

z nho vždy pohoršení vzejde. Hra
ve slovích pocítí a podšiti. (?) Vah.

pota =: pošta (vých. Mor.).

pouf — poúva: Co u vás no-

ného pou = slyšeti (Kda I. 91).

Já vykiádám, a ty nepoúváš (slov.,

val.). »Než musím tob i výstavky tuto

nezamlet. Píšeš, jaké uení poúváŠ.

Já slyším ušima a nosem iji, ichám
;

a když uju smrdt, tedy se to rovn
nosem stává. Ty tedy nepoúvej
nosem, ale slyš ušima a poslúchej!*

Otec Palacký synu Ondejovi (Korr.

Pal. 203).

pod pedložka I. s akk. uruje
1. místo na otázku kam ? : Nasadiío sa

tam zemák pod motyku, t. mo-
tykou se zakopávaly dlky pro každý

brambor zvláš. Jinak se sázejí zem-

áky pod brázdu, t. j. nasadné se

brázdou piorávají (Vlk 9). Pod žito,

pod zelí a pod zemáky hnojíváme,

t. j. pro budoucí setbu. Škrabala

zemáky pod polévku (které se pak
pokrájejí do polévky uvaené ; — na
polévku, ze kterých se vaí polévka

>zemákovica«). Co máme pod po-

lévku ?

2. místo na otázku kde, jmeno-

vit v názvech tratí, místo oby.
nyní instrumentalu : Pod Bezdkov
(Kel), Pod jamy (Tlumaov), Pod

zahrady (N. Msto). Dlali sme pod
hut. Pod vohnisko mivale sme pe-

kárniko na chlib; pod Sokolnice,

pod Násedlovice.

3. pomr poddanosti a podízenosti,

ve který kdo pichází: A byl by radj
nás pod robotu dostal (Vyhl. II. 104).

V Želeticích podle fáry verbovali

pod husary (Bart. III. 602). Beru na
vojnu pod myslivce (Bart. III. 613).

Jak peníze propijem, pjdem pod
husary (Vyhl. VI. XVIII. 337).

4. výmru pozemk, úrokuj sluš-

ného: Rolí má enom pod dv m-
ice. Peníze vypuené pod 8 rýnských

(t. úrok). Mám penize uloženy pod
pulpaté zlatke. Nésó na panstfió za

nádenike, ale pod deputát (Mal.

XXIV. 144).

5. as, k nmuž se dj schyhije

:

Už bylo pod veer = sveeívalo
se. Pod staros donde supem (dok.

25). Pod chvífu k nám chodí (= do
chvíle) Pod chvilku se tam nkdo
propadne (dok. 235).

II. s instrum. 1. místo, níže nhož
co jest nebo se dje; asto ve smysle

peneseném: Sedí pod kamny, pod
pecú, pod stnu (nm. an), srhéje

se pod kožú. Máme pod kravó tele

béka, ho kobele hibe (Jevíko).

Byl jsem na grunt pod numerem
260tým (Vyhl. II. 105). Za galánkú

mosí jít, teba byla pod zámky
(Bart. III. 133). Dnes bylo celý de
pod mranem. Pozvynadávál mu pod
svtem (škared). Já ti nebudu pod
noho, pod palcem. Pod škodo ne-

prodám. Má tó smlóvu pod svd-
kama. Pod svdkama se napsala

posledni vula (Mal. XXIV. 144). Sem
hledí též tato rení: Šla matika
s dcerami, dv byly pod vncami
(vnce mly na hlavách) Suš. 21.

Všecky panenky pod vnci (Suš.

104). Andulenku nesu mládenci pod
vnci (Bart. II. 7). Dokud sem byl

mládenekem, chodíval sem pod pé-

rekem (kytka zdobila klobouk) Suš
504. Dyž sem šél na hody, šél sem
si pod pérekem (Bart. II. 310). Pod
šibenicí sedl mládenec v modrém
klobouku pod kohoutím peím (Kda
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II. 225). Všecky panny pod pantfami
(Bart. I. 18).

2. výstrahu a hrozbu, kterou kdo
k innostijest vázán : Vypovídal pod
písahu. Dnes se mosi pei do vé-

boru pod pokuto (Mal.).

po 1. místo náležitého slovesa

písudkového bývá imperativ po;
nkdy imper. tento pibírá k sob
akk. ho: Pišla Slibka, a šindelái

po pod hun =: hajdy, honem se

schovali (Kda I, 236). Janek d-
koval Bohu a po do svta = šel

(Kda II. 65). Vodník sedí na stav,

a mlyná vida ho, po pro nebozez
(Kda II. 259). ert chytil hospodá-
ského a po s ním do pekla (Kda
II. 226). Tož tá po ho k pudmí-
strovi (val). Krampota po ho!
hupkem leét (Vlk 9). Jak ten chlib

uvidl', po ho a hn takové krajic

si ukrojil (Mal. XXIII. 35). 2. Impe-
rativ ýo a cho (= jdi) pojí se

s druhým imperativem assyndeticky

:

Po ho (dít) vezmi (N. Msto). Cho
je zapros (Zábežsko). Pome ho
rúbajme, huslí nadíajme (Suš. 144).

podakaf, pomakati, zmochlati :=
šaty (han.).

podání, troubel, trýska: Držel

dýmku na krátkém podání (g. 128).

podaný, podobný: Je podaný na
tatu (Lor,).

podait: Dyž Pámb podaí ==

požehná (Zábežsko).
podait sa: 1. Dobe sa Jozef

podaiío =z dobe se vdala. Letos sa

trnky podaily =: jsou pkné. Vdolky
sa mi dnes cosi nepodaily = nepo-
vedly. Moc podaené tefa na žrádlo

(vých. Mor.). 2. pihoditi se: Ja za

100 rok sa . dovíco podaí (Slav.

CL. X. 371). Cosi sa mu podaiío
(ib. XII. 230).

podaricovaf s kým, pohrdati (laš.).

podárný, podaený, sporý: Hú-
sátka sú podárné a pkn rostou.

Ten chlebíek néni podárný. I zrnko
(žitné) bylo podárné, sporé a po-

žehnané (Korr. Pal. 20).

podaruni<, -ka, dar (val., laš):

Každému sem podarunek dala (Suš.

257).

podat 1. a) s gen.: Podaj, dívko,

podaj vody (Suš. 2). Podaj pravé
ruky (Suš. 26). Podej mn dítte
(Suš.). Postetía tam Turky, podala
jim ruky (Suš. 125). Podaj mi, pa-

chole, deva (Suš. 188). Podaj mi
žbána, motyky (Zl.). d) s akk. : Dve
podalo mn ruiku (Suš. 582). Podaj
mn, má milá, šabfu zrcadeFnú (Suš.

122). Podaj, milá, šatu tenkú (Suš.

182). — 2. Mli byzme téj kráv
poda a raci ju proda = pidati
žrádla. Poda knoflík = uezati a

pišiti kousek dále. Hodn si toho
chFeba podál= ukrojil (Vah). Písmo
jim podám = list doruím (Dob.).

podat sa 1. povésti se, podaiti
se: Jak sa vám mašíci podali? (val.)

2. poda sa na koho = povésti se

po kom, míti i povahu, podobu:
Podál sa na taka. Podala sa na
matku ; podatý na koho = podobný
(val., hor. ; srovn. podaný).

podava, -a: Ja což ty, máš peca
eše podavae = pední zuby, které

podávají jídlo zadním (Slav. CL.
XII. 486).

podavalca, ást stolice ezací (v.

t. D).

podblák, druh révy = husí apa
(v. t).

podblica, ce = podbl.
podber, -u, podbírání, vyezávání

medových plást z úl (slov.).

podbit si boky ím, pomoci, pro-

spti si: To bych si ním podbila

boky! (když se nkteré nelíbí ženich

nabízený). Podbit paty nkomu =
postaviti na nohy, pochváliti, zali-

chotit komu (han.).

podborvka (Zl, han.), podhorov-

nika (hor.), podborovník (Br.),

houba suillus annulatus.

podbradek, -dka, tuné maso ve-

pové pod bradou narostlé, ovar.

podbranky na branách v. brány 2.

Podcestí, pole pod cestou (Vi-

zovsko).

Poddebí, tra (Tlumaov).
Podddiní, pole pod ddinou (Vi-

zovsko).

poddomí, podloubí (Zl.).

podebírat sa : Podebírá sa, je
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podebrané, 1. obloha od spodu se

vyjasnívá, 2. boule od spodu hnisá

(v. odbiraka).
Podedraží, pole pod Drážkami

(Vizovsko).

podtat 1. Sám toho nepodétám
(více nás potebí do toho). Co's po-

diáí, že ti vyhešili = udlal. 2. po-

kydati, pomazati: Koláe só podlaný
trnkama. pokedany tvarohem (sev.

a záp. Mor.).

podlávka, všecko, ím se koláe
»pod]ávají« na povrchu: povidlí,

tvaroh a p. (ib.).

podeptaf, pošlapati: Kon mu po-
deptaíy nohy (iaš. i pol.).

podenuó, podina^ podíznouti
(Lor.).

podestlat s dat: Vraným kom
vnec podestíata (Suš. 305).

podešva, -y 1. = podešev: A iž-
miky z pavuiny, makové podešvy
(Suš. 685). 2. silné bevno: Jizba
sroubena byla z tvrdého i mkkého
deva, ale pravideln kladli vespod
podešvu dubovou, ponvadž nejdéle

hnilob vzdoruje (arch. líl. 26, han.).

podt, založiti, ztratiti : Poéí sem
kdesi kivák (ZI.j. >Kde jsou všeci.?*

»Já nevím, podli se kamsi v noci*

(Kda I. 18).

Podevsí, pole pod ddinou (Vi-

zovsko).

podežaf, podpáliti: Vilek som
to podežaí (Dob.).

podgtánit, podplavitij Podgíániío

nám ióni seno (Slav. L. X. 134).

Podglánná íúka = blátem zanesená
(val., Iaš. ; srov. glan).

Podhájí, pole pod hájem (Vi-

zovsko).

podháat, podpichovati: Nechcu
mluvit, ekli by, že podháám (Zl.).

Prv obtúfaía Rozinu a viF na u
podháá (Vlk 93). Nevsta by ne-

mla okoto sebe švagrových, co by
na u u novéj mamnkv podháaíy
= štvaly (Slav. L. XI.' 179).

podhazúvai, -úvám, iter. slov. pod-
hazovat (vých. Mor.).

podhlóbí, podloubí (han.).

Podhtoží, pole pod hrázou hlo-

hovou (Vizovsko).

podhodek, -dka 1. potvorné a

neduživé dít divé ženy, které tato

podvrhuje šestinedlce za její zdárné
a zdravé = podvržen, podvržene,
promne, zvšt, divožene. 2. ne-

podaené, neduživé dít vbec, i mlád
dobytí: Toto prasa byío podhodek
taký = nejšpatnjší ze všech (Dob.).

podhodky, u, pl. m. = hodky,
mladé posvícení (Slav. L. XI. 93).

podhonivé n. podhonclivé obilí,

které má mnoho podhonk (slov.).

podhonky, -, pí. m., klásky obilní,

pozdji druhých dorstající a do-

zrávající = otávka, podkíasky (slov.).

podhoet: Vobila na hrbách pod-
hoele = obilí na výšinách sežloutlo

(Maš.).

Podhoí, pole pod horami (Zl.).

Podhrabvší, pole pod habrovou
chrastí (Zl.).

podhráz, u, m., tussilago far.

(slez.).

podhrdtek, -a, podhrdli =^ pod-
bradek vepový (v. t.) val., Iaš.

Podchrastí, pole pod kovinou
(Vizovsko).

podchyinút, — podchýtat: piuo-
vati se, chápati: On sa krajíem
neuíí, on to emeslo podchytí (o sa-

mouku). Už tam hodn téj nminy
podchytil. Ue už hodn podchýtá
(val).

podíFat, -ám = podlovati: Po-

difa žebráky (Iaš.).

podirný: Tam je zem podíFná =
dobe se oe; oraka, vláka podíFná
=. dobe se dlá, ubývá jí ; skaía

podílná z=. kámen se dobe a snadno
láme (val.).

podívat sa : Podívaj sa ho, už
ide (Zl.).

podívít si: Pokaj, syneku, až

si podívím = až se nabudu dívkou
svobodnou (Suš. 228).

podivení, aspenium trichomanes
(bot.) han.

podjaína, chlapci do 18 rok
(dok. 68) v jaina.

podjedy, -, pl. m., paje, kur-

dje. Kdo má podjedy, dásn mu
opuchnou a krvácejí. >Dti rády
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strkávají do úst peníze, knoflíky a p.

;

od toho dostávají podjedy.*

podjezd, -u, pikrytá kolna nebo
navrátí, kudy se do dvora vjíždí

(podjíždí) laš,

podejí: Jak tá voda ten jemen
podende, ist porušte. Luni podešla

voda Hambaíkom chajdu. Ze spodku
só te mandeFe podeity vodo (Mal.

XXIV. 263).

podkraník, v. pluh 21.

podklad v. stroj na kon I. 2.

podktadek 1. vejce ponechané
slepici v hnízd, >aby sa neodpútiía*,

teba výdumek. 2. píní deštice pi-
bitá na spodních gréfinách, aby se

spodek vozu neprohýbal; na vtším
voze isou dva podkladky (v. vz III.

12, IV. 9).

podktasek = podhonky (v. t.):

Zito je sám podkíasek.

podklesnout: Po domácku šátek

jen podklesly, t. pod bradu uvázaly

(R. a Ž. 57).

podkostí, die Schamgegend bei

Kiihen: Kráva vymn na podkosu
(laš.)

podkovák, hebík do podkovy.
Podkovné, -ých, vinohrad (Ra-

dj ov).

podkrokevnice v. stecha.

podkúric (podkouiti) = podpáliti

(Dob.).

podkúvaf, it. slov. podkova: kon
(Vek.).

podtaóína, devo, jež se pibíjí

dole na sanici, aby se nedela (Lor.).

podlakat, pomakati (dok. 173).

podlaha, t. j. pda v jizb, po
níž se chodí, bývala pvodn ubita

z hlíny; odtud sluje vtšinou zem^

laš. Tepenica. frkenná podlaha slove

dešená zem (Viškovsko), dtážka, de-

liny (laš.; máju tam vydeFovane).

Nkde íkají podlaha stropu (dok.

42).

podlachmat, podlábiti (koku),
pokriti (šaty), pomrviti (obilí) Zl.

podlažník, velký hebík na pi-
bíjení prken na podlahu (záp. Mor.).

podTe l. = než: Je vtši podFe

Jánka (Mal. XXIII. 223). Máte tu

tepléš podle u nás (Mal. XXIII.

137). 2. Po pedložce podTe bývá
substantivum neb njaké píslovené
urení, kde bychom oekávali celou

vtu : Hdež pak je na Valaších podle

u nás levéši práca. Me zme mnla
letos špatnó trávu; hde pak podle

íuni, jaká beía tráva (Mal. XXIII.

153). 3. hdež pak ty možeš míuvi
fel o nadláni podle jak já sem se

nadíaí (Mal. XXIII. 155). 4. adv.:

Pjdu pode, na a nepohlédnu (Suš.

305).

podTej = podle (Podl.).

pod les ka,anemonehepatica (slez.).

podTesník, peivo: mouka se za-

mísí kýškou, kyselou smetanou a

vejcem; tsto se rozmaže po tenku

na zelné listy, upee a hodn po-

másti (Vek.).

podTéšák, hib rostoucí pod
Téším = lískovím (val.).

podréška, psí fialka (hor). =
podléška (val.).

podTéšky, pl. f., hanácké pun-

ochy mužské =. vyléky.
podlíštka u vozu= podýža (v. t.).

podlit: Dit se podlilo vodou (euf.).

podlízek nebo vlek (laš.), jinde

též skítek= vlasy na ele jako vy-

líznuté: Vlek ho líže; jinde: Voíek
ho podlízaí.

podlomek v. skládat.

podtožiny, pl. f., podklad, ližiny»

kantnýe : Dámy pod beku podío-

žiny (laš.).

podložit se komu, podrobiti se,

ustoupiti : Nechce sa otcovi podložit.

podludník, lovk ženatý, který

nemaje své chalupy u jiného v po-

družstyí bydlí, v jedné jizb s ním.

V nkteré jizb pebývají i ti ro-

diny (val.).

podiúhovistý, podlouhovatý (val.).

podtupky, , 1. mladé lupení zelné;

olupuje se na vaení (laš.). 2. listí

epné, jež se olupuje kravám (Br.).

podtuška na voze =: žabka (v. t).

Podluža, -í, pl. n., tra (Radjov).
Podlužáci, mor. Slováci bydlící

na Podluží, nejjižnjším cípe Moravy,
vtsnaném mezi Rakousy a Uhrami
(LN. II. 7).

podlúžek, neveliký dluh (val.).
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podtužený = zadlužený (laš.).

Podtuží, pole pod Luhy (Vizov-

sko).

podtúžina, tesaka, široina (val.).

podtý, špatný: Vem si njaké
podrejší háby = špatnjší, obnošené
(Vah.).

pod mana, -y, m., lstivý podvodník
(val.).

podmancký, lstivý, podvodný (val.).

podmandelník v. skládat.

podmásrák (Jicko), podmásTenka
(hor.), podmáselnicka (záp. Mor.),

podmásník (Zábežsko), houba suillus

annulatus.

podmáslí, obecné i na Morav,
má mimo to tato synonyma: syrvatka

(srvatka, syrvotka, laš.), cmer (hor.),

vyhogance, pl. m., Brumovsko.
pod mastit koho (penzi), podplatit.

podmazovat: Matka dcku pod-
mazuje, když dcko nco zlého vy-

vede, a matka ho bu omlouvá nebo
schvaluje (Vah.),

podmstí: Dyž pijeli na pí ce-

sty na to Ostrožské podmstí (jako

pedmstí (Suš. 139).

podmišanka, syrovátka (v. t.).

podmítat v. orat.

podmítka v. orat.

podmtadit— podmlaovat 1. kvas-

nice mlékem a cukrem pimíchaným,
2. podmiauje sa = mrana se hladí

na déš (Zl.).

podnáramek v. košile ženská.

podnarazif se, podnapiti se (laš.).

podnést: Zezulka podnese jiného

ptáka = snese mu vajíka do hnízda,

aby je vysedl (Podl.).

podnosky, , zbytky jídla, jež

po nkom zstaly: Myslíš, že ja

budu tvé podnosky jest'? (laš.)

podnožka, stolika pod nohy
(val.).

podnožky, pl. f., u stavu tkalcov-

ského, v. t. /. h).

podoba : Je ho enom podoba =
stín. Ty dti sú enom podobeky
=r hubené po nemoci (Zl.). Co je

mn po tob, po tvojéj podob ? =
kráse (Suš. 214).

podobný: Sem synek svobodný,

jsem k svtu podobný = hodím se

svtu, lidem (Suš. 384). Néni po-

dobný k svtu = špatn vypadá.

To néni k svtu podobné = nehodí

se na nic (Zl.). — Za eský dativ

užívá se vždy: podobný na nkoho :

Syn je podobný na otca, céra na
matku. Jabíeko ervené, na me liko
podobné (Suš. 437). Na co je to

podobné.? = kam ta e smuje.?
Na co je to podobné? Teda na
hrozn vojnu (Vah,). Ach kyž je

mn možná, k tomu vc podobná
s svým synekem mluvit dnes (vc
podobná syn. možná) (Suš. 628).

podojací mlieko := podojené
(Mokov).
Podolí, tra (Blansko).

podotek v. košile ženská.

podolika = spodák, spodní

sukn (laš.).

Podotky, pl. m., tra (Ostroh).

PodoTší, na Podoršú, tra (Vizov-

sko).

podostatek = dostatek: Trávy
má podostatek (han.).

podostek, dost, hojnost: Je tam
všeho podostek. Ma podostek sena

(laš.).

Podostí, na Podost, pole pod
» Ostrým vrchem* (Vizovsko).

podpaCa: podpatku, díví na pod-
pálení ohn. Potom se pikládá pí-
pata (Opav.),

podpareníca, -ce, nejhornjší

dírka na gajdici pro palec, v. gajdy.

podpáTený, hndý do erná: kráva.

podpáTka: Otipky na podpafku.

Teba nco na podpalku = na pod-

pálení (laš.).

podpaTovat 1. podpichovati, 2. do-

bírati si koho.

podpažník ^ pféva (v. t.).

podpecí = pícka.

podpínka v. stroj na kon II. 7.

podptameník, kolá z tsta chlebo-

vého, peený na kraji v peci pi
chleb (val.).

podpoliška, kepelka, nazvaná tak

od jejího hlasu >podpoliš«.

podprava vel, podpravovat vely
^=. podezávati a p. na vesno (slov.).

podprdna, nízká peslice s píkou
na zpsob jazyka, naž pradlena sedla,
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když podprdnu byla na lavici posta-

vila (arch. III. 27, han.).

podpúška(podpúška), šáva zpe-
ené vypeená, kterou maso ze sebe
»podpustilo« (val.).

podráhnout, podražiti: Kaše po-

dráhla (Zábežsko).
podrapit, podrápat, poškrábati:

Podrapit mi ruku (Hrozenkov).

podražec, -zca, pulmonaria off.

(bot).

podrazit si, dopáti si : jídla, ná-

poje (Maš),

podrážat, iter. slov podražiti : Do-
bytek podrážá.

podražit: Obilí podražilo = je

dražší, op. poíacint.

podražec: Pod jelením skokem
(plavunra) jsou kulky (koeny) ; tm
se íká podražec (Mor. lid 258).

podrážl(a ve mlýn = odrážka
(v. t.).

podrgata, -y, m., kdo se drgá,

tese, má tesení, na p. opilec.

podíné, -ého, chudé zrní, vše-

liké semýško a p., jež pi »cúdní«
obilí pes íice pepadne (v. stodola).

podigaa, -, pl.-é, škubán (po-

dít gat) Slav. L. X. 31.

pod íkat koho, naíkati (naknouti)
val.

podizák, pták posmváek, fice-

dula hyppolais.

podiza se komu, posmívati se,

mluvíc, dlajíc po nm (laš.).

podrokova. Na Valaších mívají

asto dva sousedé jedno pole n. louku

spoleným majetkem, jehožto stí-

dav užívají, bu každý ti roky
nebo jeden nižší (úrodnjší) polovici

rok a druhý vyšší, potom naopak.
To se na Klobouku nazývá podro-

kovat, na poUroky met; na Vsacku
pemítat, a pole takové slov pe-
m.itné.

podrovnávat, natírati barvou úzký
pruh na bílé stn dole podél náspy

:

ervenu hlinekú líí, modru pod-
lovnává (Suš. 266). Súsedova stna
erným podrovnaná (Bart. I. 138).

podrovnávka, barevný pruh na
bílé stn dole podél náspy (vých.

Mor.).

podruh, -a, podrost, nový klas

vyrostlý v polehlém obilí (val.).

podrúhaf sa komu, mluviti po
nkom posmšn, napodobiti po-

smvan ní zpsob ei : Vyške-
ák podruha sa jiným ptákom (val.) :=

podíziía se (v. t.).

podruhúc = po druhé: Podruhúc
ti nepovím nic. Pamatuj si na po-

druhúc (Slov. obr. I. 332).

podrúníf, vlnou zarsti (ovce):

Až podrúní, nebude jí zima (Vek.).

podrstky, -^podrústlina, osení,

které roste na zoraném poli z vy-

troušeného zrní = podmítka.

podrúzgat, -ždžu, pohmožditi:

Ukazovat podrúzganú nohu (val.)

v. drúzgat.

podružn, -te, house po jiných

vylíhlé : Ty menší húsátka sú po-

drúžftátka (dok. 65).

podryt: Voda uplyne, behy pod-

ryje = podemele (Suš, 300).

podržet s gen.: Podrž mi mcha
(Zl.).

podsadit: Já ti všecko svoje mní
podsadím = v sázku dám, vsadím

se o všecko. Podsadím 10 zl, na to

(Zl.). Podsadil na to celý grunt=
dal v zástavu (hypotheku) val. Co
má v hlav (své vdomosti), podsadit

na dluhy nemože (Šeb. L. XII. 272).

podsádka v. košile ženská.

podsed : Kráva chodí na ruku, na

podsed = po levé stran (záp. Mor.).

Podsedlca coll. pl. m., tra (Blažo-

vice i j.).

podsedník, osadník, který má
polností na 25—50 mic (podsedek)

slov., val., dol., han. zz=. zahradník

(laš., záp. a sev. Mor.). U Perova
se vyslovuje : po^r^-dnik (Btcha).

podsínek, -nka, krytá chodba po-

dél devné chalupy (val.).

podsíní, devné podloubí na ná-

mstí (St. Jiín).

podéinka (poinka), výstupek

pede dvemi, podobný han. žudru

(Vyhl. VI. XIX. 38).

Podsítí, na Podsíú,tra(Vizovsko).
podskoný, úskoný, lstivý (Maš.).

podstúneno, místo, kam slunko

svítí (Slav. I. X. 141).
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podsošina, pední líše u vozu
(v. vz v.).

podstánek, -nka, n. podstáni,

devný barák pede dvemi (val.).

podstata: íovk síabéj pod-
staty = konstituce. Tá jaKivka na
svú podstatu by mohia pinesl! inší

teFata (Vah.).

podstolí, píhrada pod stolem

:

Chlapec otevel podstolí (Vyhl. VI.

XIX. 900).

podstolina (laš.), podstoHnka
(hor.), trnož.

Podstol'a, , tra (Ostr. Lhota).

Podstraní, pole pod Stráú (Zl.).

podstráka, druh jablek (Zl.).

podstet, -a: arodjnice \\á\pod-

steluji. Po takové rán nabhne
na noze hr »podsteí, pobenina*,
lovk ochromne. Hr hnisá a vy-

lézají z ní potom : chlupy, skoápky,
kosti a p. (Mor. lid 147).

podstrkovat: Matka nkterému
dítti podstrkuje = dává tajn na
úkor jiných.

podstupek, -pka, namáhání, na-

tážka (laš.).

podstúpit, vytrpti, >vystáti« : Moc
tam podstúpíl (ZL). Už ona dos pod-

stúpiía, v oistcových mukách byía

(Suš. 26).

podstupnica, -ce v. stecha.

podsypat, -pu (verb. fin.); pod-

sýpat, -pám (verb. durat.) : podsypa
slepice = podložiti pod n vejce,

když 'škeíja* (chtjí sedti). Dr-
bež se má podsypa (nasazovati),

když je málo hodin (Mor. lid 273).

podškub, -u, peí z podškubaných
husí: Peníze, co tržili za první pod-

škub husí (Ž. obr. 19).

podšklibat, podšktibávat husi, o-

škubávati peí z husí: Husy vzaía,

podškubaía (Suš. 422).

podtrhnut sa, podeknouti se:

Mach sa podtrh (Vlk 27).

poubat, nadlati diibek na n-
em : poubaný (od neštovic).

podúat, piuovati: Ten aro-
djník nás poduuje na arodjstvo
(Kda II. 211; Valach by ekl:

podúá).
Bartoš: Dialektický slovník moravský.

poduheFník, -a: Když se devná
chalupa buduje, položí se na zemi
do ty úhl tyi kameny, poduheF-

níky zvané (val.).

podúchaf, dmýchati na nco:
Podúchám hlavn (oharky), aby bol

ohe (Dob.).

podúený (poduiny), rozhnvaný:
Co še su tak poduini (Lor.)

podustek : Mam teho podustek =
až po krk (laš.).

podušica, -ce, devo spoívající

na násad a spojené s ním a ná-

pravou železnými pasy (v. vz II. 32).

poduška u pluhu == násadek (v. t).

podúzva =: poduzdev (ryba).

podvalák, -a, zvláštní vz k vino-

braní na lejtu (dok. 118).

podvalína, podložka pod klády,

aby od zem nezahnívaly (Vlk 46).

podvazovat 1. vinohrad = uvazo-

vati révy ke kolkm, 2. sedrané

punochy nadvazovat, piplétati no-

vou šlépj.

podvazovat chalupu v. chalupa.

podveer, -era. podvecérek^ as
o svainách: Pámb daj dobrý pod-
veer (val.).

podveírka, daphne mez., protože

prý jenom podveer voní.

Podvesná, tra (Zl).

podvíka, (podvíka, podvíjka),

rouška, závoj: Voliía's biíu podviku
nežli zeFenu pentliku (Suš. 481,

laš.).

podvíhat = pozdvihovati: Knz
hostyju podvíhá (Bart. II. 55).

podvihova: Tak ma podvihuje

=: napíná (t. zlos) Vah.
Podvinohraa, -í, n. pl pole pod

vinohrady (Blatnica).

podvodítel', -a, podvodník: Chodí-

val k nám pán Uherský, ten podvo-

dítel panenský (Suš. 103).

Podvrší, pole pod vrchem (Vizo-

vice).

podvržéa, -ate, dít od divi-

ženy podvržené (hor.).

podyt u vozu = podýža (v, t.).

podýma u vozu = podýža (v. t.).

podýmaný (= podjímaný): Za

stará pravilo se pkn upeeným ko-

21
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lám »podýmané«. Tsto pkn na-

kyslo a v peci edem skáu (Vah.).

podýža, -d, píní deštice, spo-

jující snice (v. t.) a držící oje v rov-

nováze, aby se nezdvihalo (v. vz
II. 31).

Podzahradí, pole pod zahra-

dami (Vizovsko).

podzeluvka, druh hrušek.

podzemek, podzemská jahoda=
jahoda (obyejná) slez.

podzemnos, podzemí: Havíi,

dobývajíce rudy, nalezli neznámého
mužíka, který pravil, že prochází

podzemnos (Jimramov, Pav.).

podzimec =: podzim: Vavinec
první podzimec (Mor. lid 82).

podzuváky, -, kaloše (val.).

podzuvky, pl, f., = spodáky,
spodní gat (val.).

podzvolif sa komu, býti po vU;
Ludvík vidl, ze by se darmo pro-

tivil, a podzvolil se jim (Kda I. 176).

podža, podžíhat\ rozžíhati svtlo,

podpalovati ohe (Dob.).

podžeberní jemen, který pi fu-

karování padá pod žíbro (han.).

podžerák 1. ponrava (Zl.), 2. kr-

tonožka.

podžigova, podpalovati: Kozai
podžigovali jaíovce (Slav. L. X. 31).

pofidrný 1. podivný svým ze-

vnjškem, 2. pochybný: ByJo to po-

fidrne (laš.).

pofurý, poouchlý, adv. pofuro:
Krampota sa smíí pofuro (Vlk 14).

pogabovaf, poškubávati, škádliti:

dve (val.) v. gaba.
pogrempa, pohrýzti, pokousati:

Už teho nemožu tymi zubami po-

glempa (laš).

poglintif, álinami nco jako pnou
potísniti: Ten se ceíé poglintit

(Btcha).

pogrondat, -dzu, pomrviti : ObiFé

poglondané (Zl.).

pohaTaf, pohladiti (laš.).

pohanka, drobné kamenci mkké
(val).

Pohansko, tra v jižní Morav na

rak. hranicích, kdež postaven jest

knížecí zámek lovecký.

Pohany, -, vinohrad (Bzenec).

pohárek, sklenice na pití (slov.,

val.).

poharcaf, pohladiti (val.).

poharušif se, pohádati se (slez).

pohtavek: Kúpíl to, dáí to za po-

hlavek = velmi lacino.

Pohtavek, tra (Nedakonice).

pohlavkovat prácu, ledajak konati,

odbývati (Zl.): Enom to zpohiav-

kovái.

pohtázknú, — pohJazka = po-

hladiti: Já ti tu kosu pohtazknu =
brouskem pohladím (laš.).

pohtazovat: Pohlazuje sa (ob-

loha), bude pršat (Zl.).

pohledí r= pohled, vzezení : Ona
má mužské pohledí (Suš. 104).

pohledná ženská, hezká, z lepšího

domu (Ž obr. 7).

pohrédnút, — pohledat: Chíapi

vyšli pohlédnú zahodných fajek =
hledat (Vlk 33). Idu k nemocnému
pohrédnú (invisere). Di kury po-

hlédnú = ohledat (val.). To je

chlapík (jemen, k atd.), že by
ho moséí pohledat = není mu rovn
(Zl.).

pohtudka (hlodati), skládanka

(štrycle), povidlím potená (slez.):

A ja vam dam koleko pohíudky
(Suš. 745).

pohntat se, hnísti, tlaiti se: Co
se budeš pohntat po íavách, Tehni

si do lžka. Pohntat se kole uhl
=r= lenošiv obcházeti (Zl.).

pohnúf— pohýbat: krev = vzbou-
iti, tak že se spustí z úst: Nevím,
ím si tú krev zas pohnul (Vah.).

Pohni ju (krávu), o hfadzíš? = po-

že. Pohyboval som našim svinu ke
kancovi= pohánl (Dob). Jak sa

lovkovi pes 50 Tet pohne, už

slábne = mine (val.).

pohnutí: Mezi biíami ležela hlista,

nebyla kulatá, ale ploska, a to proto,

že nemla mezi tym kamením žád-

ného pohnuti =: možnosti hýbati se

(Vyhl. VI. XIX. 1117).

pohobárat si, pohovoiti si (val.).

pohodit — pohazovat dobytku taž-

nému= mimo hlavní krmení dobytek
trochu pokrmiti. Ráno, v poledne a

veer vozka kon nakrmí, ped po-
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lednem a o svainách jim pohazuje

:

Ani koní poádn nenakrmíí, enom
im trochu pohodíí. V Napajedlích
budeme pohazovat (vých. Mor.).

pohod ky, : Hody doslavovaly se

píští nedli pohodkami (Mor. lid 60).

pohodný (pohoda), pohodlný, pí-
znivý: as, vesno (val.).

pohon 1. shon, poplach: Býí po
nm veliký pohon = shánli se po
nm. V Puchov býi pohon (Vlk
30). 2. Rybá tlue pohonem (žerdí)

do behv a nahání do pážky (v. t.)

LN. II. 17.

pohoní, -a= pohnek (val., laš).

pohonit, slov. trvací: Oe sedfak
na roli, a ženka mu pohoni (Suš.

503).

Pohoellska, tra (Vizovsko).

pohoršený: On takto néni po-
horšený = nehorší se ^ hned pro
každou malikost (Slav. L. X. 304).

pohotov : Vyškeák (sedmihlásek)

tžko zvyká v kleci; starý pohotov
:= zvlášt (Vlk 13).

pohrabá, -a, der Strassenráumer.

pohrabovaky, pl. f., veliké hráb
na hrabání vytroušených v poli klásk.

pohrádka 1. prkno u stny pod
stropem od trámu k trámu pibité,

jež slouží za polici, 2. palanda, postel

ve chlév pod stropem na zdi pi-
pevnná (na Jicku barák), 3. postel

vbec, 4. ohrazené místo v jizb pro
ovce, prasátka v zim (val.), 5. náspí
(laš.).

pohbetník = nádebí (v. t).

poheb, od poheba, na poheb
(e se nevysouvá).

pohebat, pohrabati: Kury pohe-
baíy celu zahradu (laš.) v. heba.

pohebit, pohbíti (Df).

pohebník, úastník pohebu (laš.).

pohrom, m., hádka (Mal. XXIII.
161).

pohrúzíf 1. potopiti: To sú ase!
pohrúzi nkoho, dyž sa topí (Slav.

CL. XII. 42). 2. do škody pivésti:

Ten by a rád pohrúzíl (val.).

pohdný, dosti hodný (velký): po-
hdné kúsky (val.).

pohnská, pohlavek za týlo: Ta-
kovú ti dám pohnskú! (Vah.)

pohusky pl. m.; Pej pohusky
jest nebude =: popiplané zbytky (Šeb.

L. XI. 254; srovn. hnusit).

pohusai, ýokuszí, poštvati: Pohosel
ho na mn (han.).

pohutovaf, popíjeti: Zaai pohu-
tova (laš.). Srovn. hut = hlt.

pohýbat, euf. krásti (Df.)

pohybovat v imperat, nepechod-
né : Pohybuj, Janošku, pohybuj za
vozy, vozy a odjedu, kdo že ti založí

(Velká). Srovn. hybaj i rušaj ! (laš.).

pochabtý, chabý, slabý, nezda-
ený: Obilí je pochabíé. Dnes je

obd pochabíý. Už to bude všecko
pochablé (Zl.).

pochabt, oslábnouti: Oves cosi

pochabéí (Zl.).

poohapíf sa, dáti se do práce a

ustati od ní : Pochapíí si sa do
nuá, a kde nic tu nic = brzo jsi

pestal (val.).

pochcívaf — pochcivova = po-

chévat (v. t.) laš.

pochrápance, -, kúsky (noky)
»pochlápané< (polité) rozedným
povidlím (slov.).

pochtapit sa, ukázati se chla-

píkem, dokázati, se je : No, ty sa's

pochtapíl! := dokázal kus práce.

Chéí sa pochíapit. Jemen sa po-

chlapit = podail se znamenit (vých.

Mor.). Ty jemene se po tem dýši
pochlapily, sú chlapáci (Šeb. L.
XIII. 381).

pochtupatit: Ješt jsi mi neza-

platil, co's mi hlavu pochlupatil =
nadlal chlup z vlas, rozcuchal

(Vyhl. VI. XVIII. 123).

pochura, -y m. i f., potmšilec:
To só pochore, te dvice (han.).

pochurý, potmšilý, potutelný

(han.).

pochodit: Dyž nemožeš ven, po-

cho aspo po izb.

pochoá'iíÝ,adv. pockodiío: p. kopec
= schdný, mírného svahu. Dlá sa

to pochodíte = povln, ubývá toho

(val.).

pochop vzít, ztratiti rovnováhu.

pochoený, trochu churavý(Vck.).

pochoévaf, churavti: ViF zas

tatik pochoévá (Slav. L. XII. 385).

21*
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pochovaný: Flaša je pochovaná
= rozbita (Maš.).

pochovisko, pohebišt, bydlišt,

skrýš (Kt. z Ostravska).

pochrámaný, poranný, potluený,
zmrzaený, bu pádem, nebo že ho
nco pipadlo (Jicko, záp. Mor.).

pochramozdit — pochramúzgat,

potlouci, poraniti, zmrzaiti, když na
nkoho nco tžkého pipadne

;
po-

chramosdéný = pochrámaný (val.).

pochráníf, ukliditi: Stanuta a po-

chrániía (val.).

pochfévat : Pochévá ju =: miluje

ji, chce ji za manželku (vých. Mor.),

Macháek s Rozinku sa pochévajú
smilují (Vlk 22).

pochublaf, -biu, pokriti: šaty

(Btcha).

pochutit si, pochutnati si: To
byzme si zasej pochutili (Slov. obr.

I. 7). Pochutil som si na tem pá-

leném (Dob.).

pochváTembu, žertovný název

obuška (val.).

pochvátnout si, pospíšiti si (záp.

Mor.).

pochyba: 1. Nemá tam u nich

žádnéj pochyby, na p. eledín =
nic mu nechybí (Vah.). 2. Už bude
pochyba na obilí, už je sporota pry.
Byla zase veliká pochyba na všeckých

úrodách (arch. II. 156).

pochybt: 1. Zemáky fetos po-

chybíy = neurodily se. Ovoce po-

chyblo =^ stromy kvetly, ale ovoce
nezasedlo (vých. Mor.). Vobila letos

pocheble (Maš.). 2. Svíek nám
sná nepochybí :=: nebude se nedo-

stávati (Vych.).

pochyiý, 'nachýlený: Stoji lipka

pochyía (Suš. 739 laš.). Je pochelé

na kéža = nemže se narovnati, má
ohnutou páte (záp. Mor.).

pochyti se, vzchopiti se: Tuž še

tak pochyi a jidže (Lor.).

pochýtka, obyejný, všední oblek

(Vek.),

pochytnút : Síúžíí kolik rok u ko-

iáa a pochytí všelico z jeho e-
mesla ^ nauil se píležitostn.

pojarif: Voda nám pojariía

pole = nadlala járk (Dob.)

pojat, -jmu: poja za ruku =: vzíti

(val.). Pojmi iha k muzidze =z vezmi
s sebou (Suš. 288). ekli, aby ho
pojáí r= vzal s sebou (Vych.). Di
sa ven podívaf, aby tam ten žebrák
s sebúm nco nepojal. Jak ho pojme
zlost', tož teba kolik dních nemluví
(Vah.). Pojmi krávu = vezmi na po-

jímky (v. t.).

pojaf, pjiti (laš., hor.): Poj-

ajt mi šateky (Suš. 85). Kerá má
dvóch gafán, nech mi jednoho pojá.

Já bych ti pojala, dyž ho sama
nemám (Suš. 375). Srovn. požat.

pojeden oech, pojedná hruška,

pojedno jabko = nkterý, zde onde
nkterý (laš.)

;
pojedni Tudé := nkteí

(slov.).

pojednaf sa, porovnati se: Dobe
sa pojednali (vých. Mor.).

pojeza, -ze: dobrá p. = chutné
jídlo (val.)

pojezení: Najedno pojezení snd}
by ceíú hus. Toho masa može byt

na troje pojezení. — Byl chlop na
dobrým pojedzeu =: chutnalo mu
(laš.)._

pojícný (slov., val), pojistný (laš.,

hor.): p. lovk, který hodn sní,

p. jídlo, které se chut jí. Hrušky
trpuTe sú nepojístné, nezí sa, doke
néni hnilica (hor ).

pojídat = povídat (záp. Mor.).

pojímat, -jímám, jímu (val.) : Kohút
sa pojíme na kue, húser na husi

(vbec o pernactvu). Drbe se po-

jímá.

pojím ky, pl.f., n. pojíraaky, provaz,

na jehož koncích pivázáno po dvo-

jitém etze. >Pojímají« (uvazují) se

na n voli, když se zapahují do
jaem nebo vedou na pastvu.

pojinší =: jinší, jiný: Straky a po-

jinší ptáci (val.).

pojinúc 1= jindy: Až pojinúc vám
to dopovím (Zl.).

póif := pojíti (val.): Do chce eho
dói, musí za tým pói (Slav. L.
XI. 134).

pokakova, pokaziti: Pokako-
valo sa to (val.).

pokTa, pokud, jak daleko (Lor.).
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pokeréj 1. pokaždé když, kdy-
koliv : Pokeréj je druhý poheb, zas

idú dti na hrob naíkat (LN. II.

64). 2. nkdy : Býí s-i už pokeréj na
Vsetín? (val.).

pokerúc= po keréj : Pokerúc bych
si na a zpomía, moseia bych
piakat hn (Bart. III. 643).

poktádaf: »Síyša ho, jak dyby
pokiádáí,* praví se o tom, kdo píliš

hlasit mluví (Jicko).

poktádka 1. obilí, kolik se ho na-

jednou v hrst pojme a užne, jme-

nuje se hrst\ hrsti se kladou vedle

sebe, až je z nich pokládka (slez.

pokladina). Na záp. Morav poklád-

kám íkají hrsti, onoho slova ne-

znajíce. 2. pokíádky= beránci oblaka.

pokluda, poklízení dobytka: Po
poklud k vám pijdu (vých. Mor.).

pokúzat, poklízeti dobytek : Žádný
ho nesiyšéí, edem to pachoFe, co
poklúzá kon (Suš. 145). Inší za u
krávy pokrúzajú (Suš. 372).

pokonat, skonati: Sláma, na níž

nebožtík pokonal, se spálí (Kda II.

335).

pokonat sa, porovnati se: Oni
sa tak pokonali, že žádný žádnému
nic a že každý a si své útraty hradí

(Df.).

pokos v. žat a seno.

pokrademky, úkradkem (vých.

Mor.).

pokrápka, mastnota, kterou se

koláe povrchu »pokrápajú« (pokro-

pují) slov.

pokrentit nco, porouchati (han.).

Pokrentio se mu to = nepovedlo,
sklamalo ho to (laš.).

pokiva = kopiva (laš.)

pokropek, skrovný poheb = za-

žehnávka (Vyhl. VI. XVIII. 553).

pokrov, sukno na pikrytí rakve
= . píkrov,

pokrpait, polátati, popraviti: pa-

pue (val.).

pokusa, -se, m. pokušitel.

pokúska, pokus: D^aU pokúsku
(Zl.).

pokušitel, euf. ert : Prv ti poku-
šiteli chodili po svt (dok. 261).

pokúška 1. pokušení: Na Bilovsku

mívali ti koplai aji pokúšku (po-

kušení od strašidel) dok. 242. 2. po-

kus (slov., pom).
pokutovat, trpti pokutu, trest:

Ty budžeš sta a žaíova, a ja mušim
pokutova (Suš. 379). Pokutovaly ti
duše (Suš. 788).

pt — poJa, m.: Srdéko se roz-

koi na dva poíy (Suš. 380, laš.).

Zlomil híku na dva poíy.

potacint: Dobytek poíaciéí ^
je lacinjší.

potahoda, pohoda, píznivá po-

vtrnost (Dob.).

potahostaj, pohodln: Poiahostaj

som si išot (Dob.).

Porách, pl. PoFáši 1. Polák, 2. vep
plemene polského, 3. vítr vanoucí

od Polska == severovýchodní (Btcha).

porajka (han. polévka), mentha
polegium (bot.).

pofajtár, z nm. Vorreiter: Pijeli,

dojeli první poFajtái (Suš. 348).

poTák, polský vítr, severovýchodní.

poTana 1. holé, travnaté místo

v lese: Na poFan rostú jahody (Df.).

Ke prídeme na poFanu, staneme si

zrovna na u (Bart. III. 54). 2. (po-

lanka) kousek pole na stráni (val.,

hor.).

potápek: Žije enem z tych po-

Japkuv — z toho, co kde polapí,

ukrade (laš.).

potata = íata, záplata : Ty poíato

žebrácká! (Vlk 56).

PoFátko (= políko), tra (Blansko).

potaz, -a, štdroveerní kolá s ko-

ením, peený dobytku (val.).

potazi, býti poFazníkem.

potažen, , f. : Na Boží narození

na Starohrozenkovsku pozve si soused

souseda, polazníka na poFaze (be-

sedu) a poastuje ho (Mor. lid 20j.

poFe: do poFa = ven; na poFu =
venku (Lor.).

poledníek, dít o poledni naro-

zené (Ž. obr. 124).

potednisko, místo, kde dobytek
na pastv poleduje (Mor. lid 243).

poledovat, iter, poledúvat, opo-
lednách odpoívati (vých. Mor.).

potedový vtr = jižní.
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poledovica = ledovica, náledí

(val., dol.).

porehnút: Až dobe porehlor^ až

bylo jídlo ztráveno (jako devo na
ohni) (Zl.).

po Teno v. oblak.

poTence, -ca, n. = polínko (val.).

poTénko: Zima je o poFénko vtší,

t. j. teba polénko do kamen pilo-
žiti (ZL).

porepšínka, druh hrušek.

poTeva, obleva, tání.

poTévaný hrnec, glasiert.

poTevít: Zima pofeviía. Polevte si

a oddechnte (Zl.).

polízaná: Spadt a má z toho po-

lízanú, nebo : má toho s polízanú

= zlou památku, ránu a p.

poTežet si : PoFež si eše (t. chvil-

ku). Ten si pofeží! (t. dlouho, o ne-

mocném).
polica, -ce: V síni postavena jest

polica (skí), v jejíž horní polovici

srovnáno jest nádobí.

polihova (laš.) = poléha (val.):

Ot)ili polihuje,

poliknút, pohkovat, líceti, strážiti

na ptáky: Poliknu na t žitný klas.

polívkový: Já nesu polívkové =
nejídám rád polévky (Mal. XXIII.

220).

poFka 1. kráva pvodu polského.

2. na polku n. na vesefanku šátek

uvázaný, t. j. tak, aby konce z týla

pes ramena do pedu byly otoené
(slov.)

poTaka, polní epa.
polnák 1. polní vrabec, 2. holub,

který létá do polí.

polní kanárek serinus hortulanus.

polný = polní : Budu si voFná jak

rža poFná (Bart. III. 174).

potoh, kout matin: padía do po-

íohu, je v polohu, nosit' do polohu
(val., laš.) : Manželka padla do po-

lohu (Kda II. 97).

Polom, u, tra (Blansko).

potoma, staré, chatrné stavení na
spadnutí (Zl.).

polouit se, podaiti se: Nepoló-
elo se jim to (Zábežsko).

Poloudlí, tra (Blansko).

poFovací pes, honicí (Dob.).

polbvaka, hon (val.).

porovaf, honiti (val., hor.).

polovica, ást, díl (vbec) : Už sú
z téj íaveky štyry poíoveky (Suš.

353).

potovlák, polobavlnná látka : To
je takový poíoviák (Slav. L. XII.

385).

poróvka, hon (hor.).

potovník, jaré žito s jemenem
seté (val.) : Polovníek zelený je

(Suš. 553).

potozít: >Já ti položím!* vyhro-

žuje se tomu, kdo práv nkam leze,

aby toho nechal.

položit: Položilo ho = roznemohl
se, že musil ulehnouti (val., laš.).

potožítý : PoIa, samé pkné kú-

sky poíožité =: rovné, ne na stráni

(Vlk 47).

potožnica, -ce, žena koutnice
(val, laš.).

Porská, Polsko: do PoFskéj (vých.

Mor., jako v polštin).

polský, vtr=polák (v. t): Druhá
strana chalupy byía na poFském
vte (Vlk 6).

polt, -a, plka slanin z celého

vepe (vých. Mor.): Rád by klobás
poít síanin zhodíí = malým dárkem
(službou a p.) velikého dobyl.

potta, rozštp, puklina (val.) srovn.

rozpoltiti.

poTubovaf sa, zaínati se líbiti,

zamlouvati se: Marýna sa jí polubo-
vaía (Slav. L. XI. 227). Anuši sa to

poTubuje (ib. XIII. 74).

potutání = pl lánu (han.).

potvka, plka šátku do kíže
pestiženého : nosí ji mužští na
krku (Zl.).

polVark, -a, kus pole, pozemek
(Vah. ; laš. a pol. folvark).

potynek, nku = pelynk.

pomacaf, -cám, pomakat: pomaca
kury = ohledati slepicím, Pomacej
po kapcach, nmaš-li to tam (laš.)

v. maca.
pomaený vdolek, mákem posy-

paný (slez.).

pomaha, -a, lidový léka; po-

máhá zvlášt od ár (slez.).
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pomakovat, mákem posypatirpo-
makovaný rohlík.

pomáre zemák = poskrovnu,

málo (Suš. 536; pomáíu, znenáhla!).

pomatý, dosti malý: pomalé dve.
pomarasif : Pomarasií mi zeli =

pošlapal a tím poškodil. Ti se po-

marasili ! :=: pobili do krve (laš.).

pomárnt, zahynouti: Vemte si,

co ste tam dali, febo (sice) pomár-
níme (Kda II. 233).

pomaškrtif koho, pomlsati, ud-
lati mu laskominy (val.).

pomattaf, -Fu, zamazati, umazati

nkoho, nco (Btcha).

pomenší, menší, neveliký : Ty po-

menší zemáky dávajte o své. Po-

menší páteli (val.).

pomra, míra, výmra : Kolik má
tá rola pomry.? (Jicko).

pomaf sa s kým, smíiti se (val.).

pomsnat sa, zmstnati se: Všeci

sa za tým stolem nepomsnáme (val.).

pomeškání, byt, domek: Mamy
pomeškani a zahrádku (Opav.).

pometalica, -ce, kráva, která po-

metala (Kyjovsko i jinde : pometatká).

pometat =: . zmetat: Kráva po-
rn etaJa.

pomtat sa (mésti): Ukli ty šaty,

a se to tu poád' nepomtá = ne-

povaluje (Zl.).

pomt, njaký as míti: Porhéí

sem ty prasátka ti msíce a potem
sem ich prodáí (val.).

pometto, vchet slámy nastrený
na konci dlouhé žerdi, jímž se po-

metává chlebová pec po vytopení.

pomezí, hranice: Na toreckým
pomezó vrátný pknó dcero má (Suš.

124).

pomjataf = pamatovati (Dob.).

pomíchanej na rozum, pihlouplý
(N. Msto).
pomimo s gen. = mimo : Išéí po-

mimo hájka zeFeného (Bart. II. 211).

pominut: Pomine ho aj tanec =
odnechce se mu tance (Suš. 219).

Brzo t ta paráda pomine ! (Zl.).

Kdybych se já v krátce pominul =
zemel (Korr. Pal. 100). Dyby sa

mamika pominuli. Mohla sa za ním
pominut' (ženská za mužským). M;a

na koíáe neužije, a on by sa moh
za nima pominú = jí je velmi rád

(Vah ).

pomknút koho k emu = po-

nuknouti, pohnouti (Zl.).

pomnf, pamatovati: To já eše
pomnim (laš.).

pomoc: Nevsta nejakú tú pomoc
do domu pinese. Nebduj, já ti budu
na pomoci = pomáhati (Kda I 85).

pomoct s gen. : Pote nám po-

moct dla otépek. Pomož jí toho

náení umyt. Pomožte nám zemák
kopat. Pomož mi toho žita cúdit

(Zl.). Kdo nám pomže toho plota

plésti (Suš. 726).

pomostek, -stká, zvláštní sedadlo,

sbité ze dvou desek v rovném úhle;

dolní deska má zpedu dv nízké

nohy, tak že je do pedu šikmém
naklonna, zadní je oporou zádm.
Na pomostek si sedne baa, když
dojí ovce (val.).

pompava, potentilla recta (slez.).

pomurysaný, zaernný, umou-
nný (laš.).

pomúzovat, vyslíditi: Ti mládenci

všecko v dom pomúzujú (dok. 84.).

pomyka, -a, u pluhu (v. pluh 11).

Pomykaíov: »Užjetokajsi v Po-

rnykalov, pišlo to kaj si do Pomy-
kaíova*, poekadlo, když se nco
ztratí, eho nelze najíti (laš.).

pomyva, mýti nádobí po jídle

(Lor. i pol.).

ponadát se, nadíti se: Toho sem
sa neponadáí. Kdo by se toho byí

ponadáí!
ponadvýš, dále výš: Ponadvýš se-

dli Bystiané (Slav. L. XIII. 416).

ponáhat, ponáhlit, pospíchati : Po-

náhláí k obdu. Ponáhfete sa, bude
pršat (vých. Mor.).

ponajprem, ponejprv: Jak ponaj-

prem stelila, ti sta Turk zabila

(Suš. 107).

ponapre: Strýc šél ponape =
o malý kousek naped (Slav. L. X.

303).

ponášat: Ponášala sem semeno
(za rozsévaem).
poat nco, pochopiti, porozumti

:
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Nepoaí sem dobe, co ste pravili

(slov.).

pojím = pojmi: Pojim ma za ruku
(Suš. 571, hor.).

ponazhúžvaf, pomalu, houževnat
zahospodáiti : Má pkných pár groši

ponazhúžvaných (val.).

ponázorky, pozdaleku (Vek.) viz

názorky.

pondTa, -Fe, kráva ulíhlá v pon-
dlí (val).

ponkerý = nkterý: Ponkery
íovk by za tym do oha skoil
(laš.).

ponemocný, trochu nemocný (val.).

ponvia ím (pol. poniewierza),
pohazovati, pohrdati ím; ponvi-a še, pohazovánu býti ; toulati se

(Lor.).
^

poníže, poníééj s gen. ^ níže : Po-
níže fesa = pod lesem (val.). Poníže
msteka Holtešova (Suš. 171). Po-
nížéj u járka sedíy roby (Slav. I.
XIII. 416).

ponižní haíúzky = vtviky pi
spodu (Slav. L. X. 31).

poncka 1. ponocování, 2. píšala,

trouba, kterou ponocný oznamuje
hodiny (záp. Mor).

ponuk, -u, ponuknutí, pobídka:
Tá dzjévka pres (bez) ponuku máío
urobí (Dob ).

poura, -y, m. ^ pourec 1. po-

tmlouch, 2. slidi (ourat).

ponurý, zamlklý, nesdílný (Df.).

popácat : Jak spopácám (popadnu)
ty vidíy, vypopácám (vyženu) a
z domu ven až na ulic (slov., val.)

srovn. napopácat.

popadaný, popukaný : ruce, nohy.

popadat:* Hrušky dyž uzrajú, na
zem popadajú (jedna po druhé) Suš.

306.

popásat sa : »Popásám sa dóm«,
kdo žena s pastvy pi cest zde onde
ješt dobytek popásá (val.).

popaslnek, -nka, dtský živtek
po pás (dol.).

popaskudl, poškoditi (val.).

popásf sa na kom, pomstiti se

(val.) : Na tetí den sa popás na
Karíovicách (LN. I. 235).

popa, -pnu, -^áí, piiniti píle:

Tam nevsta bude muse po^a (Slav.

L.XI. 134). No musíš pof)á, chceš-li

to do veera podlal! (Jicko). Poí!)áí

sa, že mi pomože ^^ ukázal ochotu
(val.).

popetáek: Aj te vtáko pope-
láko, pro smotn lítáš ?= popelatý

(Bart. II. 248).

popetatt, v popel se obraceti:

Uhlí popelatí.

popetatý, popelavý: husy (Suš.

103).

popelica, -ce, plachta na trávu =:

trávnica (Podl), pv. plachta na popel
pi >zváaní« prádla.

popeliška, kráva barvy popelavé.

popelit se: v prachu, na peci =
váleti se: SFépky sa v prachu po-

pelíja.

Popelnice, pí. f., tra (Teinice;

nalezišt popelnic).

popetuša, -še, slepice barvy po-

pelavé (val.).

popenec, -nca, glechoma hede-

racea (bot.).

poplnák, emen opasek (Dob).
poptaca: Obile poplácalo == mlo

odbyt (laš.).

poptach: Nekerá chva je takový
poplach ^ poplašená (dok. 56).

poptamyk, -a, kolá z chlebového

tsta, pomazaný máslem, pee se pi
chleb u plamene na kraji peci (slez.).

pop Tet, -a, velký prut vrbový,

spletený. Z poplet pletou se ploty

okolo zahrad: Neškodil by na n
hodný poplet (Slov. obr. I. 83).

popTeta sa, potáceti se: Podrú-

šení chlapi popFetali sa po cest
(Slav. L. XI. 47).

popoldka, poádka, stídavá ada :

Chudé dít osielé bývá na obci po-

poidkou, t. od stavení k stavení ži-

veno (R. a Ž. 41).

popádka n. popHdka, kokotice

(v. t.j.

popraskat: Popraskali tminošami
na zem = praštili jimi jeden po dru-

hém (Vyhl. VI. XIX. 900).

poprava 1. reparatura: Ten kostn

už potebuje popravy (Zl.). 2. pi-
lepšená: Tatíek mamnce poruili

na popravu krávu (Vych.). 3. šukání
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pi dom: Poád mám té popravy

plné ruce (N. Msto).
Poprava tra v Poenicích ; v Mor-

kovicích táž tra slov U spravedl-

nosti.

popravit 1. polepšiti: »Mosíce sa

popravic,* ekne prodava kupiteli,

dává-li málo (Dob.). 2. spoádati,

ukliditi: Všecko sem si sama popra-

vila; iter. popravova. Vil ve ža
nemám ani kdy po dom popraovat

(Zl.). Když pastý poprvé vyhání

krávy, naped je »popravuje« : na-

táhne pes ulici napí vazový provaz

a krávy jej pekraující kropí (Mor.

lid 247). 3. pilepšiti na strav : Starém
dochtoi kážu, aby popravil; iter.

popravat, -vám: Selka pacholkovi

popravala (Kda II. 90). Macocha
víasní céi popravala. Poprava pra-

seti = dává lepší krmi (Zl.).

poprav ky, pl. m. Po svatb píští

nedli odpoledne scházejí se nej-

bližší píbuzní, aby se popravili po

tolikerém namáhání svatebním, ili

aby slavili popravky, nkde zvané

>spasený oves* (Vyhl. VI. XVIII.

450).

popravová n. popruhová putna,

pi níž jsou šandy, za které se nosí

(Jevíko).

popedzaó (i pol), pidávati do
kroku, rychlosti (Lor.).

popevážat: Všecky panny po-

pevážáí = pevezl jednu po druhé
(Suš. 164).

popíka nkomu, na píky dlati,

proti vli býti, odporovati (laš.).

poprosit s gen.: Popros maménky
(Zl.).

poprskávat, poprchávati.

popsut, pokaziti.

popsuta, y, m., popsutina, popsu-

tinec^ lovk popsutý, zkažený (laš.).

popšnió ée (srovn. popchnu),
o zvíatech, která pohledem lidským

se splaší a pak už tak neprospívá-

vají; pták se »popšni« a již nepiletí

do hnízda, jehož se dotkl lidský dech

;

o lovku r= pohnvati se (Lor.).

popudif hodiny =: pohnati (Dob.).

pora, poasí: póry výhodné ==

pohoda (laš. i pol.).

poá 1. zárove: Když už posí-

lají pro panáka, naizují vozkovi,

aby vzal poá dochtora (Mor. lid

196). 2. hned : Porad puójdu. Len
zme stali na svitáni, porad sme išli

(hor.).

poádeky, puádenke = poád
(Tišnovsko).

poádek 1. Udláme poádek ==

spoítáme, co jsme který kterému
dlužni a porovnáme se (ZL). 2. Debe
nám ra chtle vráti starý poádke
= ády, zvyky (fig. 59). 3. Sli jsme
po poádku = jeden za druhým, jak

se slušelo, po ad (Btcha).

poádem, poád (han., slov., pom.)

:

Poádem dozírá.

poradit: Nemohli mu poradit ^
zmoci ho, odolati mu. Sak my mu
poradíme! = zkrotíme ho. Sám tomu
(njaké tžké práci) neporadíš (Zl.).

2. To poradí = das geht an (laš.).

poradit se s gen. : Už sem se své

maménky poradila (Suš. 311).

poádka, ustanovený ád, postup,

dle nhož se vystídají všichni po-

vinnovaní v konání urité povin-

nosti jeden po druhém: Drak jí

z poádky lidi (Kda I. 287). Cesty

opravujú z obecní poádky (dok. 193).

poádník, rozkazova, jenž roz-

kazoval po obci daná naízení, > po-

ádky*, obecní sluha (záp. Mor.).

poadový, co se koná nebo dává
z poádky, chodí po ad : poadový
chleby který se dával z poádky íslo

od ísla pi obecních pitkách a

o svatb, d) Po zdavkách šli hosté

do hospody, tam od nevsty poslali

kopu vdolk a pt kop tvaržk.
O poadový chléb postaral se rychtá,

který skoro nikdy na svatb ne-

chybl, b) pi pijímání obecních

pastýv a strážník, c) pi pro-

hlídce koryt na pastvisku a obec-

ního býka, d) pi douškách (v. t),

é) o sýpkách (han.)
;
poadové pisné,

o pístkách zpívané, slují poadovými
proto, že po ad dva za dvou
píse njakou zpívati musí (Suš. 765)
=z Rundgesang

;
poadová nemoc, na-

kažlivá nemoc, epidemická, která se
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Šíí po ad dm od domu po celé

osad.
porácha, pokliditi: Už to mám

trochu poráchané (val.).

poraz, kouzelná zelina, kterou lze

každého zamraziti, co by se s místa

nehnul (Peck).

porculián = porculán (Perov).

poenovat, pohovoit: Posedli
a poenovali se starýma (Slav. L.
X. 298).

Poín, tra (Tršice).

poídnka, ídká polévka.

porno pánu Bohu = porueno
(Kt. z Ostravska).

porobif, — porábjaf^ uarovati
(Dob.).

porostenstvo, porstání: To je

as na porostenstvo ! (když prší na
obilí zralé a zas je teplo, obilí po-

rstá; val.).

poroubí ( Ó-) v. roubka.

portovaný klobúek i= s portami
(Suš. 504).

portukát, tašká, íilutá.

porouet ím: Já terna penzama
neporóím (Mal. XXIV. 67).

porouhat se 1. po kom, opako-
^vati posmšn ní zpsob ei;
i sedmihlásek se porouhá po jiných

ptácích. 2, komu, posmívati se (záp.

Mor.).

porozbíhat sa : Ovce sa porozbí-

haíy (kam která).

porozprávat si, pohovoiti si:

Trochu si o tom porozpráváme (vých.

Mor.).

porub, soupis dobytka. Pastý po-

znamenává si dobytek na pastvu vy-

hánný dle ísel domovních a dle

druhu ; na podzim hotový seznam
odevzdá starostovi. Na základ toho
porubu uiní se rozvrh na sypanou:
Dal mn do porubu dv jalvka.

Slovo porub uchovalo se patrn
z dob, kdy pastý neumje psáti,

inil si vruby na tyky devné (arch.

I. 160). Srovn. roubka.

Porubiska, tra (Kudlóv).

porúat se, -ám: Kordula už se

porúala, a knoflíky držely jak hel-

vitská víra = byla sedrána, dosluho-
vala (dok. 179).

poruená pánu Bohu! =: budiž
porueno.

poruenství, testament: Syn po-
ruenství robil (Suš. 154).

porúka, poruení, rozkaz : Ne-
ekaj daFší porúky (Vah.),

poruník, — porunica, kdo rád
rozkazuje (Vah.).

porukomství = poruenství (v. t.)

Dob.
porúz, jenom ve rení »na po-

rúzi< = pohotov, na rán, ped ru-

kama : Mach býí dycky na porúzi

(val.). Je to na porúzi (Zl.).

porvaf, uchytit, vzíti : Chlapec po-
rvat tu knižku (laš.).

porykovaf, trochu rye, váti:
Kráva v noci porýkovaía (laš.).

porýpaný od neštovic, siln pou-
baný (Zl.).

posad 1. hromada obiH pi mlá-
cení do kouta n. na prostedek shra-

bovaného, 2. obilí na mlát k ralá-

cení prostené (laš.) v. stodola.

posádka, koš z proutí vrbového
na chytání ryb (Podl.).

posádní hrab, ídké hráb (v. sto-

dola).

posadit= nasaditi: Na závtí po-
sadií ty erešn (Dob.).

posavel'= posavad (Vek.).

posedá, posezení: Nni kedy sad-

zec vru, nepišli zme k vám na po-
sedu ^^Dob.).

posedt: Posete! =: zstate
ješt, neodcházejte. Ti si posedli ! =
sedli dlouho do noci, na p, hrái,
pijáci.

posednice n. pozednice v. stecha.
posednut, sednouti dále: Posedni!

posetkya : Šenkérka naFíía (vína),

poseíkya nésta = sklepnice (Bart.

II. 40).

posevný: Z biíeho šudíeka (je-

tele) semeno je posevné := sporé na
sevo, málem mnoho poseje (laš.)

posezená, posezení : Pichodili

k nim také mládenci na posezenou
(Kda. I. 40).

PoschTa, -le, vrch pod Rusavou
(Slob.); pl. Poschle, na Poschfách,

tra (Vizovsko), v. poskla.
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positura : To je edem positura

lovi z= vyzáblý, slabý (Vah).
posívka : Osení snhem vyleželé

se posívá, a tomu, co se vyseje,

i celé úrod z toho vzešlé íká se

posívka (Vah.).

poskTa, Je, »kopeek trochu na
poíožin, co má rovný vršek* (val).

Na Poskli, tra na Vsacku.
poskoit: Žito poskoiio = po-

dražilo. Dnes na trhu hodn posko-
ito. Všechno obilí poskakovalo ve-

lice do penz (arch. II. 156). Chléb
duze poskoil v goru (Erb., Sto poh.

138, mr.).

poskoitá, píse do skoku: Za-
hraj njakú poskoitú (Dob.).

poskoný l.Hned byl poskoný=
hned byl na poskoce, ochoten ui-
niti, co na nm chtli, úslužný (N.

Msto). 2. Neželím tak obojího jak

taneka poskoného (Suš. 798). Srov.

poskoitá.
poskok : Mám fecko nachestany,

abech to mnl na poskoce =:: na po-

rúzi (v. t.). Mal. XXIV. 141.

poskorné konop = poskonné

:

Po žnch trhaly se poskorné konop
(Vyhl. II. 216). Ti plachty, dv
lnné a jednu poskornou = z po-

skorných konopí (arch. I. 93).

poskípif se z=z poškorpiti se (laš.).

posknky, pl. f., poskonné konop
(val).

postabý, trochu slabý.

postábtý := se.sláblý: Býí sem
zdravý, enom tak posíábíý (Slav.

L. XII. 421).

postabší: Na oltáách só taky

takový paškáíy, ale posíabší =: trochu

slabší (Vyhl. 1. 61).

poslámka, plachta na postel (han.).

posTed, -u, pozadek, pozadní obilí

(laš.).

posferf, pozdji (val.).

posTedek, zbytek (Br.).

posiinek, ovoce podávané na pá-
stvách pálkám, aby se jim v hub
slinilo, navlhovat niti : Hospody
donésia jabíek na posiinek (vých.

Mor.).

poslíz (dol.), poshz (Br.) = po-
zdji.

poslúchat 1. s gen.: A ja idu,

sestro, do kostela, posíucha mše,
sv. nešpora (Suš. 5). Ncheía's ma-
iky poslucha (Suš. 480). 2. = iti,

ichati: To je va, nechcel bych
ju poslúchat (dok. 123).

postunité devo, které se rovno
neštípe, protože se strom po slunci

toil (val.).

poslušný: Nevsta zaslala ženi-

chovi vyžehlenou košili; ženich se jí

odplatil párem stevíc, jimž se íká
»poslošny« (Vyhl. II. 132).

postúžit — posluhovat nkomu
1. jíti za kmotra, 2. zaopatiti ne-

mocného (o knzi), 3. uarovati: Co
z teho baba mla, že mn tak po-
slúžila (dok. 256).

posmTovat nkoho, smlosti do-
dávati, pobízeti (slov.).

posmškovat se komu, posmívati

se (val).

posmta, -a, eledín na všeliké

drobné práce: Néni u nich za pa-

cholka, enom posmtaem (Zl.j.

posmtatsa 1. potloukati se: Ne-
máme svéj chalupy, enem sa tak

mezi Fudmi posmtáme. Tulák se

fedakde posmtá. 2. neinn obchá-
zeti: »Což sa tu budeme posmtat,
pod' dómi* praví žena mužovi na
trhu (val).

posmUova sa = posmta sa

(val).

posmettovisko, tulák, povrhel
(val).

posnídanek, -nka, druhé snídaní

(záp. Mor. ; esky posnídanka).

posolnút, maliko posoliti (val).

pospolina, smska, míchanina
(hor.).

pospolitý chléb, sndý, »ordi-

nární«.

posptka 1. co se vaí pospolu:
hrách a kroupy, 2. o ei: Misch-
masch, Kauderwálsch (laš.).

postaf v. žat.

postava, -a, lenoch, zahále.

postávat 1. lenošiti, zaháleti: A co
vy si, love, myslíte, že já mám
kdy postávati.? (Kda I. 30). My na
téj robot co sa nadláme; doma
nám pravíja, že tam postáváme ! (Suš.
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512); vypostávaný, vylenošilý, odpo-
inuly. 2. = povstávati: Už postá-

vali = vstali jeden po druhém.

postavit: VykJádáí, v jakéj bíd
je postavený. Byl v nuzot a bíd
postavené] (dok. 257).

postavit sa : Postavili sa a tož si

vypožali = postavili si novou cha-

lupu (val.).

postávka, zahálka: Vždy já ne-

jsem z postávky živ (Kda 31).

postavník, manipulus cechovní

v kostele u lavice cechovní posta-

vený.

posteklej pes = vzteklý (Jimra-

mov).

poster,-a, m, : Rozinu odnesli do
jejího postefa (Vlk 108). Každé má
svj postel ; na smrtelným posteli

(záp. Mor.). V poslední svtnici našla

lúško a v nm postel. »U Rožnova
písn se dlí v mluv lusko (de-
vné) a postel (slamník a peiny

«

(Kda II. 42).

postiha, -a: »Postihai sú na to,

dyž nkdo kupí víno, ve sklep nalít

a vynést na vz, a dostanu od teho,

kdo odkúpil, šestku od každýho
vdra « (dok. 205) = ližník (v. t.)

postihnut si 1. MáJo sem si s tým
postihi = pomohl, prospl. Co si

s tým postihneš.? 2. Na tom si já

postihnu = pomstím se. Postíhá si

na mn.
postltaf = stláti (laš).

posti, slov. pech. : Ty love,
pos pateek, sv svateek (Suš.

787). Srovn.: Já sem svátk nesv-
tila, ani pátk nepostila (Suš. 27).

Na Píborsku -užívá se prostého postit

vedle postit se.

posttánka, ložní plachta = po-

slámka (v. t.).

posttaf se = ustlati si (val., laš.)

:

PosteFu sa a lehnu.

postnica, -ce (posnica), první ko-

paka ve vinohrad, protože se ko-

nává v post.
postel, stelná zbra : Dovdl se

ten správce Liberský, dal si dlat
celý postel nový, aj na vtáka soko-

líka (Suš. 184).

postet, -u, potkání: Na postete

mi nadali (Df.).

postetnút nkoho, potkati: Po-

stetli tam jednu dívku (Suš. 3). Po-

stetla ju tam sv. Alžbta (Suš. 4).

posudek, vydávání obecních út
v pondlí ostatkové (laš.).

posud if: Posua si! = považte si

(laš.).

posunú, štouchnouti (val).

posúša sa = pesúša sa, posm-
tati se (v. t), šibinkovati.

posušité devo, které brzo vy-

schne (val.).

posvátnica, -ce, sakristie: Jandola

vidl vcházeti chlapy do posvátníce

(Kda I. 269).

Posvátný, háj (Mouchnice).

Posvátný háj, tra (Telnice). Na
Posvátnech, tra (Dešov).

posvcovat: Chvílkamasíúnko po-

svcovalo (Zl.).

posvt, a, svtidlo, draka (sev.

Mor.).

posvtová stolice, na ezání po-

svt.
posvícaf, -cám dur. slov. posvtit:

V nedfu sa bude u nás posvícat

kíž (val.).

posvicova, dur. slov. posvíti:

Roby posvicovaíy svtidtama (Slav.

L. X. 380).

posvítka, svcení: kostela, školy,

sochy,

posypaník, vdolek posypaný per-

níkem (Hranice).

pošablý, chatrný (oblek), sešlý (lo-

vk) han.

pošábiý, splašený (han.).

poŠárenec,-nca,poteštnec(slov.).

poša, -e, pašer (Zábežsko).

pošarvátit, potlouci, poškoditi

:

Hrom pošarvátíl' kosteí (Zl).

pošast, a, pošastanéc, posastaný^

poplašený lovk, vtroplach (laš.).

pošágaf nekeho vodo, postíkati,

pocákati (Btcha).

pošetlt, — pošcetovat, poštívati,

ponoukati k zlému : Budeme-li sa

o to píit, pošetíme na sebe úad.
Pošeujú ho na mne (slov., val.).

pošu, — pošúva, štváti (val.).
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pošerhovaf, jak šerha (ras) hrubé
si vésti (laš.).

pošišmat, -šmu, pokriti: pošiš-

máía si šaty (slov.).

poškaredit se, pošpiniti se, vyna-

dati si (Jevíko).

poškleb si z neho delat^ posméch
(Zábežsko).

poškreba, -a, sedmihlásek(Jicko).

pošklíbat se, posmívati se: Jen
se mi nepoškh'bej! (Z. obr. 18).

poškrabek, -bka 1. poslední boch-
níek z poškrabaného po díži tsta
upeený, 2. poslední dít (žert.) ; val.

poškrobek.

pošpaint, špatnji vypadati, zhu-

benti : Kmotr velice pošpatnl po
té nemoci.

pošpatný: Je takové pošpatné;
meslim ume= špatn vypadá, bídný
(Mal. XXIII. 225).

pošpindrat, -u, pošpiniti, popa-
plati (val).

pošše, ovajko, pošse! pivolává se

ovce (val.).

poštarík, pomocník na pošt,
posel poštovský (laš.).

poštorec, -rca: Ty pjdeš horu
a já poštorcem ^ krajem hory
(hor.).

pošudlit, pokropiti: Rozvait tabák
a tým pošudlit (dok. 128).

pošuškat, pošeptati.

pošušky, pošeptmu: Dava dá
pošušky každýmu méno nejakýho
vtáka (dok. 35).

pošvátat, po^valkovat,: Ja bych
vam ty knižky všecky pošváJaí =:

z list švalk (smotk) nadlal (laš.).

pošvy, oblistí: Oves ostál v pošvách
= nevymetal se (Zl).

potáek, -ka, popedeno, plné

veteno: Až napadu potáek, s tebú
povandruju (Suš. 703).

potahá = potah, spežení (laš.).

potahovat: Vtérek potahovat =
mírn povíval (Slav. L. XI. 47).

pofapkat, -kávat, mírn a lichotiv

rukou popleskati; pohladiti: Poapkát
ho po líci. Poapkávál votky po zá-

dech. Žertem: Poapkaj vás Pámb
starú gracú (Zl.). Pofapkáí psíka po
híav (Slav. L. X. 39).

potaranió, pohmožditi: Je to ja-

kési potaranine (srovn. taran) Lor.

potaz, ada, poádek: Vel je na
mn potaz (han.).

potazník. Za dob vrchnostenských,
pišlo-li nco dležitého od vrchnosti

na obec, rychtá svolal hromadu;
»óad< svil tu záležitost jednomu,
k tomu již ustanovenému sousedovi,

jenž slul potazník. Ten odstraniv se

s ostatními sousedy bral s nimi o to

potaz a usnesení jejich oznámil pak
úadu (han., Pav.).

pote, -a., potíek 1. houba boletus

cyanescens, 2. malý, zavalitý lovk:
takový pote (Jicko).

poteek, -ka, kmotr (z nm.
Pathe) laš.

potel', potefa, potud, až sem (Lor.).

potTatná kráva, po teleti, otelená

(laš.).
^pot, -e, f., žabi p. =^ žabi pe-

ina = žabí vajíka (Opav.).

potradto, vše, ím se koláe po-

tírají: povidlí, tvaroh a p. (val.).

potšek=: potšení: Hodiía vnec
na stešku k svojemu potšku (Suš.

759).

potšení, milý, milá: Sak mn
dobe néni, dyž k nám nesmí chodit

moje potšení; moje potšení, mj
vrný syneek (Suš. 236). Umelo
mn moje potšení (Suš. 185).

potžkávat: Služebník potžkával
stechýie v ruce= zkoušel jejich váhu
(Kda I. 38).

potinka = podsínka (laš.)

potípat 1. pomlouvati, podezívati:

Bez teho a potípá, že nadržuju

Hani = viní podezívav (Slav. L.
XI. 483); potípaná, pomluva, pode-

zení; 2. dobírati si koho: Potípajú

a, Jozefe ! Zaali potípat = sticheln.

potískaf, dokoniti njakou práci:

Ideme to (obilí) potíska = dožat

(val.).

potkán, nmecká myš (vých. Mor.).

potknút: Jak sa ty jej (kepelce)

jednu pérka dotkneš, hnedky její

pravú nožku potkneš == vytkneš

(Suš. 637).

potknút sa 1. zapackovat, brk-

nouti, 2. p. sa v ei, podeknouti
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se: Ani v jednom síov sa nepotkí

(slov., val.). 3. p. sa s kým, pohádati

se : Už sem sa s ním štyrykrá potkt

(val).

potkat se s kým = koho : S pá-

nem Bohem se potkala (Suš. 3).

pottuk, kdo se potlouká po lidech,

pobuda.
pottúkat sa, toulati se.

pottúkavo : kabát na potíúkavo,

na potloukaní, na obyejné chodní,
Strapizierrock.

pottuke, -a = potluk (Brodsko).

potmlota, potmšilec (han.).

potmloutný, (-ó), potmšilý
(han.).

potmíúch, potmšilec (slov., val.).

potmítaf sa, povalovati se (Vek.).

potat, bobtnti : Okno napotaio
tak, že ho nefza zavít. Snih potá
= mkne; rozpotái = taje (vých.

Mor.).

potoenec, -nca, pomatenec, mluv-
ka (Opav.).

potoený: Baran má rohy poto-

ené = zakroucené (Zl.).

potoítka, povídavá žena (Opav.).

Potoiny, pl. f., tra (slez.).

potoi, ovinouti: Potoím i vinek

harasem (Suš. 450, laš.).

potoif sa: Nikdy lovk neví,

jak sa to s ním potoí k poslednímu
konci = zatoí, jak s ním bude (Vlk

108).

potoník, veronica beccabunga
(bot).

potom = potem — potemá (val.

Klob.), potemy (sev. Opav.), potomá
(slov., pom.), potomaj (hor.), po-

tomák — potomáky (Podl.), putum
— putym — potomek (Tebísko),
putumke (Tišnovsko), uvozuje druhdy
záporné napomenutí, nemajíc ve vt
svého vlastního významu: Potom tam
nebu do nocí (matka dcei, pou-
štjíc ji nkam na besedu). Potom
nerozbij íiašky (když se posílá dít
nkam s láhví).

potopen : Ve híkách jsi po-

topen = pohížen (Suš. 15).

potos = po sem : Potos, bude a
tu náin (»zastaralé, vytrácí se již«,

Df.).

potratit sa: Až sa lidé trochu
potratíja = poodcházejí.

poteba : Tedy byli v poteb =r
v nouzi (Slav. L. XI. 323).

potebný, chudý: Já su íovk
potebný; já su potebnjší než vy
(Zl.). Zkázala mn jedna potebná,
zkázaly bohatý dv (Suš. 387).

potebovat sa: Nepotebuju sa

ho. Nepotebujem sa tvéj rady (slov.,

val).

potrh, potrhání: Díá do potrhu
(Zl.).

potrbTec, -hefca, veronica off.

(bot).

potrhat, potrhovat: Pothajú, t
zvonem= zvoní umírákem (val.).

potrhnut sa — potrhovat sa, míti

se k nemu, jeviti chu: Potrhí sa,

že pjde s námi (val.). Potrhoval

se = ml se k odchodu (záp. Mor.).

potípat koho, pomlouvati.

potísa: Eše nmaš nic, a už
bysi se nade mnu potisaJ, že mn
budeš bi =: s holí nade mnou hrozil

(Suš. 208).

potrnlt, povidlím potíti: kolá,
šišky.

po troše, po málu :
»
Jak se máte ?«

»Ja tak po troše. <

potru bovat, po chvílích troubiti:

Ach truba, nepotrubuj (Suš. 238).

potrúsif: Na steše v druhém a

tetím šáše mlo by sa potrúsi ze

ti kopy šindeía = sem tam poho-
diti mezi ostatní šindely (Slav. L.
X. 39).

potuha, tuhá nouze, pilno: Ež
bud potuha, všeckych poberu na
vojnu. Musimy všeci na poFo, bo je

dnes vefka potuha (laš.).

potuhnouf: Potuhía sem kroka =
pidala do kroku (Perovsko).

potuTný (tuliti se): Dy se krávy ze

chléva vyhaaju, druhy raz su po-
tulnjší = podajnjší, krotší (laš.).

poturit se, rozvztekliti se: Po-
torel se, je potorené (han.).

poturnút 1. pohlednouti: Ani na
ma nepoturnúl. Ani sem tam ne-

potúrla (val.) 2. zmíniti se: O Anto-
šovi ani nepotúrli (Slav. L. XI.
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435). Nikdo o nm ani nepotúrne
(Vlk 64).

poufmo, potutno, potuteln (val.).

pofumy, tajn (Df.).

potváit si, sich einbilden: Ten
si nco potváí! Enom si nepo-
tváej ! (Slavkov).

potva rohovat, tvarohem pomazati:
koláe potvarohovany (Vyhl. I. 45).

potvora : Díá mi to na potvoru
:= na schvál, na zlost. Myslila sem,

že to povídá jen tak na potvoru ==

aby si ze mne udlal blázna (Pittn.

VI. XVÍII. 617).

potvoit se, pitvoiti se (Maš.).

potvorstvo, tveráctvo, šibalstvo:

Odlal pak ješe moc potvorstva

(Vyhl. II. 19).

potylca, -a, u pluhu = kohútek
(v. t.) pluh 11.

potýkaná: Musíme ]ii spolu na
potýkanou= potýkat se, zápasit (Kda
I. 204).

potyl(er, -kla = potyka.
potysek, kotrmelec (val.).

potyskaf, pobodati, popichati, zvlá-

št od hmyzu na kvte a poupatech
(val.).

poúat, dur. slov. pouit (slov,,

val.).

pouek 1. blána: Nkteré dít
narodí se v póko, má dvojitou kži
a vrozenou sílu (Br.) = košula (v.

t). 2. mí (han.) ND. 177.

pouchnout: »Víno póchne,* když
se hodn pohnojí, mívá mnoho vý-

honk, ale málo hrozn (Br.).

pouk: Mchý vepový, když se

vytáhne a nafoukne, slov pók; pi-
pravený na tabák jmenuje se puche-
ina (záp. Mor.), »Dvení póek«,
chlapec, který stále s dvaty ob-

cuje, »chlapí póek*, dve, které

chodí mezi hochy (Kunštát).

poukat, biem práskati (Zábež-
sko).

poukavka: Chlapci dlají ze žluté

hlíny pókavky = bouchaky (slov.

róchaky) L. XII. 152 han.

poušavo : Obarvil dvee na pó-

šavo (pouštjí) Mal. XXIV. 140.

poušt, -a, m. = pouš (Vel. Mezi-

íí). Na Poušti, tra (Budiškovice).

pout, m. : o poutu, na tem póti,

ped poutem (záp. Mor.) : Kdy se

zas toho poutu dokáme? (Ž. obr.

50).

povaha, váhavost, lenost : Potkala

ju (psotu) povaha (Suš. 675).

povát nebo povata, strop: na
povale = na he, na pd (val,

hor.). > Poval* zove se každý kus
rovn rostlého deva, které jest ku-

laté, obyejn oloupané. Povalv
užívá se nejvíce za kryty stropní

pi venkovských staveních (Ottv
Slov. nau.).

povafenina, když vichr povalí

stromy v lese: Ten rok byía v lese

ta povalenina (laš.).

povázka, svízel (v. t).

povázat silnicu šutrem = rozvá-

žeti štrk po silnici a dlážditi jím

(Zl.).

považovat si, vážiti si: To si

mosí lovk považovat (Zl.). Enom
dyž si a bude považova (Slav. CL.
XI. 32 1>

povil', posud, po dnes: Až povif
zme byli eše všeci zdraví. Já sem
mohía byt povil panenku (Bart. III.

111).

povdaf, mluviti: Povdali zmy
spolem. Už spolem povdaju = už

se nehnvají (laš.).

povdt: Ale povzte, tam byío

dio ! (oznauje podivení, jako by
ekl »ale lidiky* a p.) val.

poved Ta adv. = vedle: Povedla

slepá zpíve pobožné psniky (Slav.

L. XIII. 371).

povdova, -uju= povídávati (laš.).

povr, -a, m. = povra (Tišnov-

sko).

poverák . pluh 11.

povrek, -rka, devná nádoba
s dvma uchama ; nosí se na holi

uchama prostrené (Zábežsko).

povit = uviti: Nepovíte, co

je za to sužitef (Vah.).

povták, povétrák =: vtrák, po-

vtrný mlýn.

poveztek, pole u cesty (N. Msto).
povídaka, anekdota.

povidlí má toto eské jméno na

záp. Morav; jinde mu íkají: va-
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ené trnky (slov., han.), smažené
trnky (val.), smažené slivky (laš.),

lekvar (Podl., hor.), kotloviny (Val.

Klob,), kolivarka (Nov. Hrozenkov),
švestky (Moraviany), krédlich (Šum-
bersko).

povicher, -chra {\aé.),povickr('va\.),

povtí, vichr: Žene sa jakýsi po-

vichr

povichtaf, -lu, splésti, pomrviti:

Ten je ceiy povichíany = zapletený

v dluhy (laš.).

povija, -je, vichice, boue zimní,

sníh smetající (Br.).

Povinné, tra (Buchlovice).

povinnos: Já bych ani neusnul,

bua všady v povinnosti ^ dlužen

(dok. 210).

povíit sa : Kaeny sa povíiíy na
hlísty, tož poá sem fez= pobláz-

nily, zmlsaly (Brodsko).

povití, -ta: Eše býí Janek v po-

viú = zavitý v peince (Suš. 603).

povítka, svízel (v. t.).

povjedno, pospolu: Každý má
své polnosti povjedno (val.). S cha-

lúpkú býí povjedno pod jedným
pikrytím chlév, t. v téže šíce i výšce

stavný, s chalupou spojený (Vlk 5).

povtádaf, posilovati: Oni sa tým
(páleným) povládajú; povíádá to, ale

kedz je teho moc, hodzí to íovekom
o zem (Dob.).

povl'ek, -u, cíchy na peiny.
povod 1. Ten kameii ve vod

v povod se obrati ^ po vod (Suš.

378, laš.). 2. Ten husarský vajmajstr

na tom svém koni a jednoho kon
pi sob na povod vedoucí jest

k Vincenci Pídovi ujel =: na oprati

(Vyhl. II. -80).

povo, -i, í. = povode (val.,

laš.) : Bylo slyšeti cosi o veliké po-

vodí (Korr. Pal. 202).

povode, -da m. (záp. Mor.).

povodí = povode: To povodí

nadéíaío moc škody (laš.).

povodzió ée: Jak áe vam po-

vodži :=^ vede (Lor.).

povoj, -a, svlaec (slez.).

povoTé, -á, zvle, volnost: Povoré,

povole, mate povoFátko, málo si po-

volí síužebné dvátko (Suš. 502).

povoliti si, užiti volnosti: Ješe
si povolím (Suš. 473).

povoTky: Dyž si ho (hoblík) na-

brúsím, ide mn povolky, var. zle-

húnka (Suš. 544).

povolníek, poviják (hor.).

povolný: Letos je zima povolná
=: mírná.

povrátif se = navrátit se (laš.).

povrhnut v. orat.

povrchlí, výšina, malý kopec
(Vek.).

povrtovat: Hospodský povrtová
proti pudmístrovi =^ popichoval, po-

štíval (slov.).

povsinka, -y, m., kdo se po vsi

toulá, tulák (Kt. z Ostravska),

povstat: Prv že s kolen nepovstane,

dokud odpovdi neobdrží (Kda I.

164). Jak živ, co sem na své nohy
povstáí, sem žádném nic nezkoistít

= nikdy (Zl.).

povu, -vodi =: povo (v. t.) laš.

povdný, povedený, zdárný, krot-

ký: Och to je takové povdné do-

byte, može sa pod ním^ ve chrév
vala, nic neudíá (Slav. L. X. 469).

Krava maíé, afe povdné (ib. XIIL
372).

po vli n. po voli, pomalu: Je,
díaj po vli (al.).

povlný 1. lovk, který jinému
rád po vli jest, ochotný, 2. oraka,
kopáka a p. práce, která se pkné
po vli, pohodln dlá. Tak se to

pkn povfn díá ! 3. Po vánocích

byla zima povfnjší, a nemrzlo tak

= mírnjší. Povlný déš = tichý.

povundaný, kdo má prtrž (záp.

Mor.).

povyk, zvyk (val., laš.. han.): Ty
povyky staré, ty byly dobré (Vyhl.

II. 241).

povyskakovat: Už mi to povy-

skakovalo z hlavy = zapomnl jsem
všecko.

povýše kíža, nad kížem (v ro-

vin!) val.

pozabývaf, pozapomínat : Poza-

bývaí som to (hor.).

pozad, -u, pozadek, pozadní obilí

(laš,).
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pozamykai: Pozamykál truhíy

(všecky, jednu po druhé).

pozaorávat : Pozaorávaí po kúsku
všecku réž.

pozaskakovat: Kobzáky sú ze-

máky pozaskakované v jamkách er-
veným Cval.).

pozatým, prozatím (Vek).
pozavírat : Byio tam pozavírané

= všecky dvée zaveny.
pozbyt 1. s gen. : Jak vinka s hlavy

puzbudš, teprem ty plakati budeš
(Suš. 461). 2. s akk. : Pro tebe sem
pozbýí svoju galáneku (Suš. 88).

pozdaTeí, místo opodál neho,
stranou: On ho z pozdafeí šp
hcváí (vých. Mor.).

pozdaTeku : S tým nejlepší byt
pozdaFeku za dobré =: vyhnouti se

mu
pozdaf se 1. nadíti se: Dybych

se byí teho pozdaí (laš.). 2. Pozdáío
sa mu to jaksi divné (val.),

pozd onde, pozdy ondy. Ten
jemen je velice ídký, pozd onde
klásek. Letos je enom pozd onde
nekeré to ovcko.
pozdkvtka, druh jablek.

pozdéiní, trochu dlouhý, vytáhlý

(Lor.).

pozdvihnut: Pozdvihni si mysef,

kerak to byío =i vzpome si (val.)

Jak vidžim lidi, už m pozdvihuje,

už mušim do poFa = nedá pokoje
(laš.).

pozera, pohlížeti: Za inými po-

zerá (Suš. 195, hor.).

pozejtru, pozejtí (Lor.).

pozemky, -, kroupy: Pozemky
tu všecko potlukíy (laš.).

pozhovt, posekati: Pozhovte
chvilku. Pozhovte mi do vánoc, šak
vám zaplatím.

pozíbnúf, pomrznouti : Rži na vesno
pozíbly (Slav. L. XI. 380).

pozlevit, pomoci nadzdvihnouti:

Pozlevi mn to potniko (Maš.).

poznait, poznamenati: Já ji po-

znaím, a potom jí budeme ve dne
hleda (Kda I. 258).

poznadostávat: Všecek chFéb, co

ho kde kady poznadostávál, zdrobít

do polévky.

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

poznadstavat = poznadstavovat

:

Poznadstaváí sem kde jaký kúsek
(látky).

poznání: O poznání je to Fepší,

vtší atd. = maliko.

poznat, na Strání (hor.) je slov.

trvací a má futur. »budu poznat*
(Df.).

poznat, ožehnouti: Nedávaj tch
papír za kamna, všecko to pozná.

Vidíš, ten už je pozatýl Máš po-

znaný rukáv na kabát (Zl.).

poznavypožávat, poznavypjí-
vati : Poznavypožávál si penz a

ujel do Ameriky (val.).

poznný: kabát, vlasy, >oškvrklý«

(han.) v. poznat.

pozní = pozdní (vých. Mor.);

posnéjši = špatnjší : muka, obilí.

poznov = znovu (vých. Mor.).

pozobchodi: Pozobchodií kaj

jaký chodníek (Suš. 551).

pozobýžat =: pozobjíždti : Pozo-

býždat všecky známé kolem do kola.

pozohýbat: Stromy sú pozohý-
bané od ovoca.

pozopíjaf se: Nepijte už, pozopi-

jat se všeci (laš ).

pozorovat: Pozorovali zme po
nm = dávali pozor (na podezelého
z krádeže) Zl.

pozotvírat: Pozotvírál okna a ode-

šel.

pozovky, -: Za týden po svatb
jsou pozovky, t. j. mladí manželé
pozvou nejbližší píbuzné na malou
hostinu (Jevíko).

pozrec, -cu (hor.), pozi (laš.),

podívati se: Pozi, su-li doma. Idu

pozi na pclo.

pozrnový v. mouka.
pozúfat si, verb. íinit. : Pozúfám

si (fut.).

pozujímat sa : Vrúbfe sa pozují-

maly všecky.

pozukazovat: Pozukazuju ti, kde
co mám.

pozuTétat: Ptáci pozufétali.

pozumývat: Až pozumývá náení,
nech ide.

pozutíkat: Všeci pozutíkali.

pozutínat : Pozutínál suché haluze.

22
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pozvaný: >Ten néni na máío po-

zvaný*, o lovku, který nepestane
na mále (val.).

Pozvoní, tra (Nivnice).

pozvyhazovat: Všecky pozvyha-

zováí z izby.

pozvyptácat : Prodái voíy a pozvy-

ptácáí díuhy.

pozvytahovat : Pozvytahovái he-
bíky z desky.

pozvytrhovat: Knoflíky sú pozvy-

trhované.

pozvytípat: Všecko mu pozvy-

típáí zz: vyetl.

pozvyupomínat: Pozvyupomínáí
peníze, co rhél mezi lidima.

pozýva, zváti: Pozyva na veseFe

=: zve na svatbu (laš.).

po žádné: Hruška žádáí v zá-

ložn puku už tikrát', aíe výbor

po žádné nepovolit (Vych.).

požár v lese, oAe v ddin (hor.).

Požár, na Požáre, tra (Zl.). Fo-

šáry, tra (Mouchnice). Na Val. Klo-

bucku požár znamená stavení a dvr:
»Mj požár stojí za 1000 zl.« P-
vodn slul požárem shoelý selský

statek (arch. III. 23). Tedy na Klo-

bucku asi spáleništ nebylo delší as
znovu vybudováno a jméno požár

peneseno pak i na zbudované znovu
stavení.

požárník, »der Abgebrannte, der

sich auf einer Brandstátte neu an-

siedelt* (Brandl, Gloss.): Ohe vyšel

od jednoho požárníka, Martina Stav-

janského (as. Mat. mor. XXVII. 21).

požebrait: Nic nedbat, že má
ruku požebraenú = zmrzaenou
(stelnou ranou) Vlk 39. Spadl a

požebraíl si roko (Maš.).

požaj, -a: Mám na požaji 100
rýnských = pjeno (val. ; slov. po-

žiaj). Z požaja sme bra nechtli

(S!av. L. XI. 226). Máme vz na

požaji = pjili jsme ho sousedovi

(Zl.)

požat (požiat) 1. pjiti, s gen.:

Požajte mi vidt, obíset, gréjcara

(Zl.). Požaj mn, má mitá, šatka

hedbávného (Suš. 130), 2. vypjiti:
Pišia kmotra poža kotía (laš.). Já
som si od tebja požal peazí, a ty's

mi ich vypožal = pjil. Chodzí po-
žávat = vypjívat (Dob.).

požávka, pjka : Jaká požávka,
taková opíátka (slov., val.).

požky, pl. f., n. pojky, pjka:
Mamy penize na požkach ^ roz-

pjeny (laš.).

požéet (požíit), pjiti: >Zdravi

požéele* ; >zdravi ožele*. Víckrát

t to nebodo požéet (!) = nepjím
(han.).

požgarovat n. poždarovat 1. sta-

rati do ohn, 2. popichovati eí koho
(val.).

požhra: Pes m požhral =i po-

kousal (Kt, z Ostravska).

požiat, pjiti : Požiaj nožika
(Suš. 148).

požiif vody = podati (val.).

požinky, pl. f. (poženke): Žito a

pšenice bujná, díve než vymetá,
požíná se. Požatá takto ást obilí

nazývá se požinky (han.).

požižaf = poža (v. t.) Vek.
požít, oživiti, zotaviti se z nemoci

:

Vera a dnes trochu požita (laš.).

poživa, proviant: Nesu si poživu

na cetý týden (vých. Mor.).

poživí, uživiti: Ten a nepoživí,

má ze sebú co dla (Vek.).

požloutenica, -ce := žíoutenice

(záp. Mor.).

požut, požvýkati: Vyplil požutou
blku na dlaií (Kda II. 117).

práca, -ce: Je práca té zem
ukopnót = tžko (Mal. XXIV. 270).

pracný: To pole je pracným
tžko se obdlává (záp. Mor.). Vi-

nohrad je, milí braši, pracnej = žádá
mnoho práce (dok. 146).

pracovat, za toto sloveso íká se

vtšinou dlat.

pracovitý: Naše krunty od vší

povinnosti, jak pracovité, tak pen-
žité na trvající ase osvobozeny z-
stanu == prací konané (Vyhl. II. 103).

prá, -a, stolec, na nmž se prádlo

ve vod tekuté nebo studniní vy-

pírá pístem ili kyjankou (val.).

padka, pístka (laš.).

prádto, praní: Dnes máme prádlo.

Sukn daty moc prádía.
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paduTenka, milá pradlena : Pate,
pate, padulenky (Suš. 766).

prahlo: Péry na prahlo dlajú se

jak druhý, enom že sotva se ve vúcí
ovalijú, už se scedijú na kastrol na
sádlo, plátnem a kidlu zakryjú a

nechajú se doprahnút (dok. 109).

prahnut: Prahne mu poád'= rád

pije. Chvaía Bohu, zas nám naprahío
= navlhlo, namoklo.

prach, gen. 1. -a: Pracha maka
nic (Zl.) = pranic (ani zrneka pra-

chového) 2. -u : Je tu pFno prachu
(koll.): Dyž šli ševci z jarmarku, ne-

prodali prach maku (Bart. III. 835).

Patnáct dom prachem padlo = ^vy-

hoelo (srovn. lehlo popelem) as.
Mat. mor. XX Vil. 21. Shoelo a

prachem padlo (ib.). Pi úklide ráno
utírají se z nábytku prachy.

pracharanda, postrouhaná mrkev
usušená, kterou posypávají mouná
jídla místo perníku (záp. Mor.).

prachavice, houba lycoperdon bo-

vista (Daicko).
prachlina, práchno na podkuo-

vání vel (val.).

prachovka, šata na utírání prachu
(val.).

prachvka, itice na vyšívání

prachu.

Prajská, -é, f. ^Prusko: Je na
Prajské, šel na Prajsku (slez.).

prajiovaf, pevn vázati (val.).

prajzák, druh brambor (prus-

kého pvodu).
pralka, pradlena (Vah.),

paTka, pradlena (Vah.), laš, =:

pefka.
prám 1. práv: Drak už prám letl

dom (Kda II. 236\ Prám sa bilo

dvanást (Slav. L. X. 33). Byío to

prám o Hrozénkovských hodoch (Vlk

23). Prám tu býl, prám odešéí (slov.,

val.). 2. má svj zvláštní význam,
jehož nelze žádným eským nahra-

diti: Dy on je prám opatrný, jak

do toho vfezí? To je prám dobrý
lovk. Je to prám tak lehké!

prame, -a: Roní prame ší-

pový = omlád. Pramének vlas =
nkolik vlas spojených. Prame Inu.

Provaz ze tech praménk. Trefili

na prame kamenný (Flotz). — Na
Ostravsku = paprsek slunení jak
pol. (Kt.).

pranút v záporných vtách = hni
(v. t.): Zarazil sa (v ei) a nemohl
pranút. Dostána k do nohy, ne-

može pranút. Dáf ani pranút nemohl
(Vizovsko).

práporat = plápolati (ej).
prasatá, -a, obchodník s prasaty:

Mikulenka býl vyhlášený prasatá
(Slav. L. XIII. 417).

prasátka, podzemní hlízy ocúnu
(Peck).

pašó, -padu písti (Lor.).

prasení =i prasecí: Obvyklým
jest posílání prasení vejslužky (R.

a Z. 60). Prasení ovoc = jitrnice,

jelita a p. Prasení svátek (n. maso-
pust) = zabijaka (Žár).

prask, -u 1. lom, kik: To býl

prask! Dcka dlajó v mstech prask
(Vyhl. I. 66). 2. suché roští: Suchý
jako prask

prásk! K prásk sebú = práskl,

uhodil (dok. 127). Prásk ho za tylo =
udeil.

paska = peslika, equisetum arv.

(slez.).

praska, -a, vdolek s brynzou
(val.).

praská, druh tance (Suš. 602).

praskáí, suché klestí, s nhož
jehlií ješt neopršelo; to je pak roždí

(záp. Mor.).

praskaky, pl. f., kožené nohavice

(Jevíko).

praskat: Ohe praská, praskoce;
co se láme, prašcí, dit praší (breí)

;

\íX2lVz.x práská biem. — So vod blata

dopraskané; dopraskal sem se celé=
postíkal blátem (Maš.).

prasknut — prásknut: Stl praskl

(pukaje); práskl ho do hlavy.

praskokrky, -, tuhé noky (od
nichž praská v krku; Podl.).

pasének 1. tradlínek, kroužek,

který pradlena nastrkuje na veteno,
aby se lépe toilo, 2. paslénky, tapec
(val).

paslica, -ce, ob. hlka s kuželem.

Dle Vyhl. II. 209 = kolovrat: Pa-
22*
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slica se vzala na levou ruku a hlka
s kuželem do pravé ruky.

prasoi', -a, slul na Tšinsku >sol-

ník* ili >sola«. Na listinách z 15. st.

vyskytuje se i píjmení mšana Pra-

sola (Prásek, Vstn. Akad. XII. 88)

v. solák.
pástka 1. =: pístka, pístva,

schzka ke spolenému pedení, 2.

pradlena: Pochválí mn hospodá,
že sem hodná pástka (Bart. III.

507).

prašuTa, -le, prasnice (Kt. z Ostrav-

ska).

prašák 1. dít, které stále >praší«,

breí. 2. polygonm aviculare (bot.).

prašence, -ca, prasátko (Dob.).

prašet 1. Jož to praši ho nich =
dohospodáují (Jevíko). 2. Co poád'
prašíš? = breíš (vých. Mor.).

prašina, hlava (potup.): Jak a
chytím za prašinu! (Df.)

prášit se : Vely se prášíja, nm.
vorspielen (Zl.).

prašívec, euf. ert: Ba prašivca!

(Podl.)

Prašivec, v Prašivci, tra (Polanka

Vsacká).

prašívka 1. gnaphalium dioicum,

2. houba lycoperdon bovista (Jicko).

práska, metelice (záp. Mor.).

prašná, v. sýpka.

prašnica, -ce, pda ídká, která

se v prach rozsypává; op. slínovica.

prašník, houba = prašívka (v. t.)

val.

prát 1. Tak ona (smrt) nim pere,

ež se zema chvje (Suš. 12). Ne-
mluvit nic, .enem ním pralo (padouc-

nice) val. Kdo hltav, nezpsobn jí,

ten »do sebe pere«. 2. prala sem
se tento msíc == mla jsem mýru
(han.).

páf: Paješ mi = máš m rád?

(laš.).

Pratáky, pl. f., tra (dok. 188),

vinohrad (Boetice),

prata 1. poádati, uklízeti: Musím
to v téj izb trochu poprata (val.).

V izb byío všecko popratané (Vlk

60). 2. p. koho, zahánti, vésti po-

strkem. 3. Prataj sa ! ::= táhni po svých
(val.).

pátel, -a, píbuzný: Mám tam
jakéhosi dalekého páteía (v. pítel).

pátelina, píbuzenstvo (val.).

pátetka, píbuzná : A to néni

céra má, ani žádná páteíka (Bart.

II. 42).

praúva, praúvávat^ iter. slov. pra-

vi: Starý praúváí (Slav. L. XIII.

111). Jak sa prauvávaío (val.).

práv : Pedstavené ma byt ze všeho
práv =1 odpovídati ze všeho. Nesu
z toho práv (han.). Je z tch penz
práva = spravuje ty peníze (záp.

Mor.).

pravda 1. arci, ovšem: Parády
s tým pravda nenadlá. Ono pravda

bys moc na tom nevydlal; tož toho
radši nech. 2.= není-li pravda: Pravda,

Jozefe } Pravda, že's tam býí } 3. Sultán

mo odporoval, že to néni v pravd =
pravdivé, pravda (Vyhl. II. 37).

pravi 1. Neprav o nim! = ne-

mluv (laš.). Notož, jak sa ti fúbí?

prav! = mluv (Slav. L. XIII. 418).

2. V tom ase došla krále zpráva,

že pišli do msta jacísi neznámí
lidé, kteí se hadai býti praví (akk.

c. inf. 5 tištno proloženým písmem,
jakožto pvodní vazba lidová !) Kda I,

265.

pravit si = mysliti si: Dycky sem
si pravíí, že si pi tom švercování

nco zaženu. Pravíí sem si, bude-ji

trochu toho ovcka, peca ty díuhy
jaksi zaplatím (Vlk 54).

právo 1. Radili se pravá =: na
úad (laš.). Vyvedu si na tu vodu
právo = komis, a to bu z obecního
úadu neb i od soused (Vah).
2. právo ostatkové = me, šátky a

fábory všelijak ozdobený (Mor. lid 26).

pravotif, šukati, kutiti: Pan rechtor,

vyuený tkadlec, býí rád, že mohéí
pravoti pi emesle (Vlk 15). Hana
poád' cosi v zahrádce pravotiía

(Slav. L. X. 38).

pravúra: Nedíaj takovéj pra-

vúry! 1= nebu tak zlý, nevztekej se

tak (Zl.).

prázný — prázdný: Chodí z praž-

ného do pustého = lenoch (Zl.).

Prázný de, 'kdy není ani starého,

ani nového msíka* (VI. XVIÍI.
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450). Mtýneek na prázno bží (Bart.

III, 714).

pražec, -žca, v. stav tkalcovský

I. o).

praženka, prosná kaše s moukou
upražená (Hranice).

pražma, pražené, vytené a mleté

klásky nedozralého ješt obilí pede
žnmi v as nouze: eká na to jak

na pražmu (záp. Mor.).

prcka v. švestkové ovoce.

prcifk, železný kroužek, spojující

brdce (v. t.) s váhoviskem (v. t.)

vz II. 26 d).

pr, pr, zahání se koza.

pra, -e, 1 . koza (potup.), 2. krátký,

zvlášt ženský kožich (Olom.), 3. =
pryna v žalái.

pravý: p. víasy = kueravé (laš.).

prcek, pulec.

prina, kozí puch: MFéko od našéj

koze necítit nic prinú.
prit se: Koza se prí = bhá,

opriía se = okotila.

prdelka, muž ženskou práci kona-

jící (N. Msto).
prdtka, nco malého (šátek,

sukn) : Máš to na sob jak prdíku
(Vek.).

prdellcovaf sa, ledakde bez práce

obcházeti, postávati, leda as ušel

(Vah.).

prda, -Fe m. povídavý; prdoTena,

povídavá (pol. piérdola).

prdolit, pleskati, hlouposti mluviti

(plauschen): Neprdof! Ja di, dybys
radši neprdoliía !

— uprdolený, á ^
prdola.

pre = pro (hor.): Pre smr ho
poslat! (když se kdo dlouho nevrací).

pebaí, prominouti, odpustiti

(Frýdecko i pol.).

pebiný, vybíravý (Lor.).

pebíhat se : Kráva se pebíhá,
když po nabhání nezstala stelná,

nvbrž znovu se bhá ^=. navracat se

(v. t.).

pebírat 1. nohama = pedrábat
(v. t.j, s nohy na nohu rychle pe-
skakovati, na p. v tanci, zimou : To
néni možná, abe muhl tento lovk
tak nohama pebírat jak Taliján

(Vyhl. I. 15). Mj koníku sivovraný.

pebíraj si nožikami (Bart. II. 370).

2. p. na huslích = prsty pekládati

po strunách. 3. Co by nás v jakých
potech dchodní pebíral, pehle-
dali = více bral proti právu (arch. II.

202). 4. Pebírá mne zima = drobí,

mele (val.).

pebtknúf, pebhnouti: Edem to

pebíknu= rychle petu (Val. Klob.).

pebrat 1. Nevybírej, aby nepe-
brala (Suš. 297). 2. p. nkoho, ped-
iti : Všecky školáky pebral v ueíu
(laš.).

pebesknúf, prosvitnouti: Slunko
pes obíaky pebeskío (Kt. z Ostrav-

ska).

pebídif nkomu nco, proti i>-

komu nco zaviniti, obraziti nkoho
v nem: Dyby mu nco pebidil,
to by mu mohí vynu (laš.).

pebyt: Jak enom ten díúhý de
pebyt.? Najdi si nejakú prácu, pe-
budeš ho snadno (Zl.). Byío jí zFe,

afe pebyía = vytrvala (val.). Po-

budem, nebudem, svta nepebudem
(Suš. 622).

pebývat' školu, choditi za školu

(laš.).

pebože = milý Bože : Ach Bože,

pehoze (Suš. 467).

pecaj (val.), precár (hor.), pecek
— peceky (laš.) = pece : Precár

sa dostaneš do rodu mojeho (Cern.

66).

peóivny, protivný (Lor.).

preco = pro (hor.).

pre (kam }), pry ij&áe}) : Šéí pre

;

už je pry (Vlk 23).

peeúraf se, šibinkovati, sem
tam neinn choditi (laš.).

pekávat: Prekávali zme déša
=: byli jsme schováni, až by pestalo

pršeti (Dob.).

preko : Z preka-ji ste.? = zda-

leka-li (val.).

préky, pl. f. : Dala sa na préky,
je na prékách = utekla (dveka,
žena) val.

pceuf sa, peslechnouti se (Dob.).

ped pedložka se jménem majet-
nika domu pojí se zpsobem rozma-

nitým, a zvláštnim, na mnoze ar-

chaistickým

:
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1. s instr. jedn. jména majetnikova:

Stoji ped Pavlíkem, ped kovorem,

ped ševcem = ped domem Pavlí-

kovým (Místecko, Frýdecko a jižní

Slezsko).

2. í instr. mn. vlastního nebo ro-

dinnéhojména majetnikova : Ped Bar-

toni (Barto), ped Géryky, ped
Janúrky (Jicko) — ped Bío-
kovci (Btonk), ped Dorkovci (Do-

rek), ped Šastulíkovci (Šastulík),

ped Pavelkovci (Paveíka), ped
Kubovci (Kuba), ped Trkovci
(Trka), ped Kováíkovci (Val. Klo-

buckoj.

3. s akk. jedn. stedn. adjektiva

pisvojovacího : ped Plevovo (Pleva),

ped stoíáovo, ped Hájkovo, ped
Vránovo, ped Julínkovo, ped Ku-
erovo; vedle: ped Martina Poše
(Martin Poša), ped Opavských (Opav-

ský), ped Smutných (Kojecko, Ky-
jovsko) : Ped to Procházkovo velký

stádo husi (Suš. 457).

4. í akk. mn. stedn. adjektiva

pisvojovacího: Hráli zme sa ped
Zachová, stáli zme ped Fojtíkova,

stetli zme sa ped Miklíkova, ped
Hrušková (Vizovsko, Ostrožsko. Sice

takového tvaru v ei lidu nikde
neslyšeti!).

5. s instr. jedn. adj. pisvojova-
cího zakonení uritého-, ped Kozo-
vým (Hoza), ped Kožíkovým, ped
Leblochovým, ped súsedovým (Zlin-

sko, Perovsko, Pavlovice u Kobylí,

Píborsko, sev. Opavsko).
6. s instr. mn. adj. pisvojovacího

zakonení neuritého : Stál ped Vrza-
lovy, ped tesaovy, ped Vojtí^/chovy,

ped Pavlasovy, ped Uchytilo /y, ped
Kekové (= y), ped Nejustilove

(= y), ped Nmcové (= y) — vedle

:

ped Maléch, ped Stude iéch a p.

(Kromížsko, Zársko, Daicko, Te-
lecko, Prostjovsko, Litovelsko, Zá-

bežsko).
Podivný je tvar: ped Blochov,

ped Iviove atd. na Ceji, náeí
celkem slovenského, kdež e jest

isté, nikoliv mouené hanácké zá-

stupné.

7. s instr. mn. adj. pisvojovacího

zakoneni uritého: ped Kuerovéma,
ped Veskuilovéma (Vyskoil), ped
Šebestovéma (Blansko, Tišnovsko).

8. s genitivem mn. adj. pisvojo-
vacího : ped Dobšovýcb, ped Ivi-

ových (Podl., Hovorany).
9. Pojem *ped našim, vašim do-

mem^ vyjaduje se takto: d) ped
naším, vaším (našem, vašem) Zlínsko,

Prostjovsko, Konicko, U) ped na-

šimi, ped nimi = ped jejich domem
(Jicko), í:) ped našima (Krumlovsko),

d) ped naši (Ostrožsko, Kromíž-
sko), e) ped naší (Kyjovsko, Blat-

nika), /) ped nasej (dol,), g) ped
naše (Kojecko, Perovsko a dále na
Hané i na Zábežsku), k) ped naša,

ped vaša (!) (Vizovsko, Val. Klo-

bucko): Ped te (ty) naše dclineka
(Suš. 315, od Brna).

Pi pedložce ped zamuje se,

zvlášté v podeích han. pojem kde
a kam také asové: Ped vánoce to

byío. To bylo ped ty císaský
hody. Zemního aso ped hromice
to bélo.

peda =: prodati (laš., hor.)

:

Ach tato, tatíku, pedajté koziku
(Suš. 160).

pedbížky, pl. f., bh o závod:
Šli na pedbížky = který kterého
pedbhne, rychleji pobží (Kda I.

60). Leta na pedbížky =r: bžeti
o závod (val).

peden, pedkem, pedevším:
Preden mosí Buóh byc na pomoci
(Dob.).

predeník, primáš, kdo hraje na
první housle (Dob.).

pedednm: Už od pededa
nás vybedáte (Bart. III. 441).

pedední, podsteší ped kovár-

nou (Slav. L. XIII. 209).

preddo := pradd: Ddo, pre-

ddo, prepreddo tam bývali (Dob.).

pedej, komp. písl. nape: Ma-
mnka sú pedej. Vaše hodiny idú

pedej než naše (slov., val.).

pedek : Ti dva vedli pedek =
byli pedními, v ele (Kda II. 71).

pedeno: Celý pedeno lido šlo

s ém = dlouhá ada (Maš.).
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predesta komu, zaskoiti koho
(hor.).

Pedevsí, tra (Blansko).

pedháa sa, -ám, s nkým,
závoditi: Starší pi tanci pedháali
sa z mladýma (Slav. L. XI. 276).

pedhodí, koláe a koláky, které

se nosí v sobotu ped hody pí-
buzným do sousedních ddin; jaksi

povinná to slušnost mezi píbuznými:
Už nám ani pedhodí neposlali ; ne-

stojá o nás! (Vah.).

pedhánka v. ústroj hlavy nev-
stiny.

pedmtúva, stavti dtkliv na
pam: Ja im teho naped míúvaí,

a nic píatné (Vah.).

pednica, -ce, zástra (v. t).

2. pední ást kordulky: Od vrcho
na každé pednice kordolke bele

stežke vešity hedbávím (Vyhl. II.

138). 3. pl. pednice, vyšívání na
prsou rukávec (Df.)

pedníek, zástra (Vyhl. II. 189).

ped nov, prednovek, doba pede
žnmi, ped novou úrodou (Dob.).

pedobdek, posnídanek, druhé
snídaní (las.).

pedptamek (slez.), pedplanik
(= pedplameník, Píbor) = popía-

myk (v. t.).

pedráa, pestupovati s nohy
na nohu, na p. je-li zima, pi tanci:

Cérky pedrábajú jak kozlacka (Slav.

L. XI. 49). Družba si stanul na
prosted' izby a pedrábaja prozp-
vovat (Vlk 75j. K na ruce tak

pedrábál =: drobil nohama, netrp-
liv pešlapoval (Vlk 70). Srvn. pe-
bírat'.

pedsebevzítý, hrdý (Zl).

pedsedat: Chodií sem k vám
pes trávníek, pedsedaí ma erný
psíek = sedal pede mne, zasedával

mi ceptu (Suš. 208).

pedsínek, náspa (val.).

pedstihy, pl. m.: ít nkomu na
pedstihy= nadejíti nkomu, aby ho
pedešel (val.).

predupredlf sa, pispíšiti si : Maí
som ty volky kupic já. Te vón sa

predupredií (Dob.; i rus.).

pedvérajšky (slov, val.), ped-
verésky (han.) ^=. pedevírem.
pedy (z pedy, pidky), prv, díve

(laš.).

Pedžeba, -í, pl. n., tra (Polešo-

vice).

prefjétaf sa = pesúša sa (v. t):

o sa tu tefko prefjétáš? (Dob.)

pregazda, veliký, zámožný ho-

spodá : To už bol gazda pregazda,

o maí siváký (sivé voly) Dob.
pehánaf: My zme z mojím ne-

mli nidy ziého síova skrzevá víru!

Nepeháál a, eše kolikrá šéí se

mnú do na našeho kosteía = ne-

obracel na svou víru (Slav. L. XII.

43).

pehebeikovaf sa, protlouci se:

Pehebeíkovái sem sa s kiváky
ceíým Prajskem (val.) v. hebeí-

kova sa.

pehíuba, -n= prohlube (Lor.).

pehnaný 1. V tch vcech jsem
já již dobe pehnaný =: zkušený.
Dej mi pokoj, toho neuiním, s ta-

kovými vcmi jsem já již pehnaný
::= napálený, pestrašený (Kt). 2. Ti
úadi nejsú taky pehnaní tým roz-

umem =: nemají ho nazbyt (dok.

127).

pehodit 1. vyvrátiti, pevrhnouti

:

Vzí drva a ve žFeb pehodil (Df.).

2. p. semeno, pemniti, nesíri z vlastní

sklizn, nýbrž semeno cizí. 3. p. si

chu, nco jiného jísti : Uva zas

kúsek uzeného, a si pehodím chu.
4. Vil už zainaju pehazova e =:
mniti náeí dle jazyka spisovného
(laš.).

pehonný : Néni pehónný prácú
^ pesílený, pemožený (val.).

pehršle, -á, í, ob hrsti ku braní

neho žlábkovit spojené: Daj sFép-

kám s pehršle jemea. Nabráí si

kaše do pehršlí.

pehybák, biišt (val.).

pehybina, prohnuté místo: Maj
tam na steše taku pehybinu (laš.).

pechytrovat, chytrostí pekonati,
obelstíti: Baba aji erta pechytruje
(Šeb. L. XIII. 381).

pejest, pojísti : Mli sme vdoík,
že sme ich nemohli pejest.
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prejícný, pejný.
pejinait: Od nkolika Tet sa

u nás všecko pejinaiío = zmnilo.
Kroj sa vil poád' pejinauje. Jozef

sa ke mn docela pejinait = jinak

se chová (vých. Mor.).

pejít sa 1. projíti se: Byí sem sa

pejí (Hodslavice). 2. Je vkem (le-

tama) pejitý = starý, sešlý. Obilí,

ovoce je rudu pejdené (pešlé) = za-

chvácené. Húsenky pešly strom =
požraly (vých. Mor.). 3. Stavení kry-

tím peíté =: potebuje nového krytí

(Vah.).

pekáraný: Už sem pekáraný ^
gewitzigt (val.).

pekerak, stupfíované kerak: Pe-
kerak sem já sem pesil, pekerak
so tade sám, pekerak se, má pa-

nenko, perak se vysekám (Suš. 638).

Ja kerak a pekerak, mé srdeko,
nemám plakat (Suš. 259).

pekludif se, pesthovati se, pe-
sednouti se (laš.).

pekoháti, pevrátiti: Stl sa pe-
kohátíí (val.).

pekor, píkoí.- Ani ty rozpustilé

chlapiska nic mu neudlali na pekor
(VI. XX. 138, dol.).

pekotcat se: Ochoél, afe svú

prácu pece zastal a do veera se

pekotfcál = petloukl (Zl.).

pektný žid = poktný.
pekryt, uschovati nco tím, že se

to zakryje ním: A tož pekrývajte
nco ped robama! (Slav. CL. X.

373).

pekupník, soukup, Unterhándler.

pekusovat: Ta chasa hned to

po ní pekusuje = posmívá se jí v ei
(záp. Mor.).*

pekvetíý : Býl všecek tú inovatkú

pekvetlý (Zl.).

peTa, prsmyk v horách (laš.)

srovn. faina.

preljaený (= prol.), kdo chodí

na zad prohnutý (hor.).

petamovat 1. pebírati na houslích,

2. p. sa, pehýbati se tlem : Peía-
mováí sa, tak v nm kosti prašely
(val.).

peÝazek = pílazek (v. t.) Jicko.

peleda : Já som sa vydala, ach

Teda, prefeda = ledajak, jen abych
se vydala (erník 21).

peTetovat sa : Tam sa ptáek jara-

batý peletuje (pro svou zábavu, jako:

pecházet se) Suš. 552.

peTežení, nocleh : Senkyreku
milý, dej mn pelezení (Suš. 30).

peliovat, pepoítávati: Pan stoji

na most, peliuje ovce (Suš. laš.;

též pol.).

petká = paíka, pradlena (laš.).

petuba, zhlarí, žumpa v potoce,

díra v led (val ) =^ peruba.
pemadrit nco, pekroutiti eí

(val).

pemšit se, zamniti kroj selský

za mstský.
pemignút, piíznouti (Vah.).

pemilý rozdluje se v písních

asto tmesí: Pe mj milý malíeku
(Suš. 299). Pe mj milé rozmarýne
(Bart. II. 642). Pe mý milý vostatke

(Suš. 661).

pemíška, zmna: U tch Kožík
stala se pemíška ! (smrtí hospodá-

ovou) Zl.

pemítnút sa, vystídati se; //<?-

mitat sa ím, stídav užívati obrok:

pole, louky = mt na podroky v. t.

(val.) : Dveky se pemítnuly v práci

(Kda II. 21).

pemítný, p. pole v, podrokova.
pemluvit, promluviti (laš).

pemoc, píliš mnoho : Dva tisíce

to je pemoc (Suš. 690).

pemet, pemít, zimou zkehnou-
ti : Je všecek pemeíý. Dcka pišly

ze školy celé premíté; pemít na

nohy, na krk.

pemúdelý: Kedz si taký múdrý
premúdrelý (Dob.).

pemykat, pekládati: Pemyká to

z truhly do truhly (laš.).

pemyskat se, pemyskovat se,

komu, posmšn ní e opakovati

;

pemyskova, posmváek, ^edmi-

hlásek (N. Msto).
pen! pen! volá ovák na ovce,

když pižene stádo do ddiny, aby
se do svých chlév odlouily (val.,

hor.) v. trs, trs.

penadivi sa, velmi se podiviti

(val.).
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Pendfiy, pl. m., tra (Blansko).

penésf sa : Kúra sa penesla
pes ze= peletla (val.).

penocovat koho, dáti noclehu:
Penocuj mne tady (Suš. 30).

preondzíc : Mám tam preondzený
erep = mám tam pevržený step
(nádobu) = mám tam špatné oko
(Dob.). Srovn. ondit.

peorávka v. orat.

pepa vzít ^ pevrátiti se : Kv-
tiná vzal pepa a rozbil se (Jim-
ramov, Pav.).

pepáli, rychle pebhnouti : Pe-
páliJ vodu. Pepálili pes horu (val.,

laš.).

pepásf: Prepásoí som ovcu, t. j.

ovce na pastv vešla do škody a

byla zajata nebo zabhla nkam a

ztratila se (Dob.).

pepás: na pepás = na druhé,

nevidné stran kopce (N. Msto).

pepatnástný, pejedly, pepitý;
též pesolený a p.

pepeky = zápeky (v. t).

pepeit, pehraditi: chlév.

pepídit: Pes hlinu voda nepe-
pídí, durchsickern (Zl ) v. pídit.

pepitá, propitné (laš ).

prepitovaf, prositi : Prepitujem
vašu poccivú hJavu, t. j. » odpuste*
(hor.).

peprdací pytel 1. pytel nošený
pes rameno, jehož obsah rozdlen
vped a vzad, 2. lovk ramená
(N. Msto).
pepsat: Menoval se Andrys a

dal se pepsat Jozefem.

prépus (z lat. praepulsus) zvonit

=: sezvánti na poheb, dávati malým
zvonkem znamení, že »už panáci
idú<.

perazit: Slunko zimu trochu
perazilo (ZI.).

prerenovac, promluviti, na p.
po delším mlení (Dob.).

peredykaf: V izb všecko byío
peredykané = nábytek pestavený
(Vlk) v. redyka.
peroený, kdo jest pes jisté

roky: Nevdá sa, už je peroená
(val.).

prerube, bn, f., díra do ledu,

aby se mohla voda nabírati (Dob.).

perubra,-re, n. peruba: 1. Zvod-
nice k odvádní vody z cesty, 2. pro-

hlube v led vysekaná (slez.).

perstaf: Jetelina už perstá
pokíádke — te pokíádke perustó
jetelinó, jak budó mose eše téde
feže (Mal. XXIV. 263).

pes pedložka: 1. Rodina byla

kdesik pes ti ddiny (t. vzdálena).

Bývá pes ti domy. Když byla

pes pole (attrib.), zavezl ženich mu-
zikanty k nevst (Vyhl. II. 121).

Pantáta šel pes truhlu a hledal pytlík

= do truhly. Panímáma šla pes
komoru, je-li všecko umyto = na
komoru (Žársko). Pes chvíli = co
chvíle (záp. Mor.). Pes velikú potebu
k nm nechodí = mimo, krom (val).

Sií tam pes zákaz (Mal.). Kieli
jeden pes druhého = jeden víc než
druhý. Pes to nemáš, dyž bolí zub
piloži kafr (Mal.). Na šišky pes
Jánka néni, ale práce nic' 2. pres ^
bez (hor.) : Nepuojdem pres teba.

Jedna pres druhéj nidzje. Pome,
šak ony trefa pres nás. Sak moc trpíš

pres viny (Bart III. 51). Žáden nni
pres chyby. Aby preseho nemohla
byc ako ryba pres vody, vták pres

pofa, lovk pres duše (formule za-

íkací). Tak ve složeninách: npres-
pený lovk := nebezpený. Podobn
v jazyce malorus. a slovinském hrez,

v charv. pres (Mikl. IV. 512), dluž.

bžezgruntny := bezedný. V polštin
lid zamuje pedložky bez a przez:

bez most, przez czapki (Poadník j^z.

1902, str. 72). 3. pedložka pes se

opakuje: Pomaširuju pes msto pes
Víde (Suš. 581). Šéí sem pes
kopec pes malovaný (Bart. III. 724).

pesadný: Ani nebyli toFéj dcky
pesadní =: nemli už tak mnoho
dtí (Vah.).

pesakovaf, peprchávati: Pes
celý de pesakovato (laš.).

pesedátka, druh hrušek trpkých,

zasedají v krku* (Zl.).

prések, šroubek u houslí (val.).

Pesek'a, tra (Zl.).
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peset : Strach n. zima nkoho
peseje =z petese (Olom.).

presjépky (pesýpky): Išía bych
Teda na presjépky = pesýpali, po-

mlouvali by mne potom.
pesílít: Kraj nebýí eše pesilený

lidstvem =: pelidnný. Obyvatelstvo

se pesiFuje =^ píliš vzrstá.

pesívka, pšenice, která se mže
seti stídav na podzim i s jara (od

Litovle).

peskáka : Máme to (pole) na

peskáku = užíváme ho stídav ob
rok (Dob.). Srovn. podroky.

peskakúvat, iter. slov. peskako-
vat (slov., val.).

peskeák, sedmihlásek (val.),

peskoit: Obejde-li lovka zima,

» peskoila ho smr*.
pesTébif, prodrati: Už má gat

na koFenoch pesrébené (val.).

pesrebova sa, trhati se, rozlé-

zati se: To je n též isté plátno,

v prstoch sa to Jovku peslebuje!
(val.)

_

.

peslíca, -ce, kolovrátek na pe-
dení (Znojemsko; peslici tam íkají

kužel) v. též paslica.

peslyšet: Žádný to nemohl pe-
slyšet, poslouchati (záp. Mor.).

pesák, pesná placka.

pesný 1. tsto, bez kvasnic; op.

kysané, 2. máslo ; neroztopené (hor.).

prespánka, svobodná matka
(hor.).

pespat sa : A vil' sa tak stalo,

dieva sa prespaío = zmrhalo (Suš.

403). Prespaía sa s tým a s tým
(Dob.).

presporan, lovk pespolní: Ne-
jste vy tu prespolané sami (Bart. III.

820, hor.).

pespolit: Ani jednou mu nepes-
polil =z stébla nepeložil v cestu

(Jimramov),

pestat: Boles pestala jak by
uáí = náhle a docela. Psina ho pe-
stala (záp. Mor.).

pestát se : Kofe zámku varta

stojí a nikdá se nepestojí = stojí

tam stále (Suš. 358).

pestávající, spokojen : Nejsem
na tom pestávající (Vek.).

pestavrka, druh hrušek pvo-
dem z Pestavlk.

pestranno, prostranno, pohodln

:

Pestranno sob žije (laš.).

pestihnout: Bh mu pestih
vk = umel (N. Msto).
pestupovat: Panenka ju (stnu)

zaliuje, krev nevinná pestupuje =
proniká vápnem (Suš. 182).

pesúšaf sa, -šám, pecházeti
s místa na místo bez úelu: >Poá
sa budeš pesúša.? Sedneš už jednúc !«

matka dcku neposedovi (val.). Pe-
súšá sa po dvoe nastrojená (Slav.

L. XIII. 75). Nic nedlá, enom sa

pesúšá po poli a po zahradách (val.).

pesvden 1. s gen.: Toho su

sám pesvden = vím to z vlastní

zkušenosti (Zl.). Já su teho pesvd-
ené, že deky, dež je veir erveno,
pršivá (Mal. XXIV. 64). 2. s dat.:

Tomu sem pesvdená (záp. Mor.).

pesvdenosf : Co se toho týe,
to já mám pesvdenos =: jsem pe-
svden. To je pesvdenos, že ta-

ková baba kolekrá vic porpože jak

dochtor (Mal. XXIII. 164).

pesvdit se emu: Hrab se

tomu chtl pesvdit (Kda II. 79).

prešívka, plachta travní (hor.).

peškobrtit sa n. peškobrtnút sa^

pevrátiti se, pevrhnouti se: Ale šak

dyž je lovkovi náj lepší, dycky aby
ekáí, že sa to naraz peškobrtí (Slav.

L, XI. 322). Rak se peškobrtil na
druhý bok (Kda I. 86). Sklenka sa

peškobrtía a spadla na zem (Zl.).

peškoda, velmi škoda : Ach škoda,

peškoda, že tch šajn néni. Pe-
škoda na stokrát mé krve ervené
(Suš. 592).

peštekovaf, pediti : Družbé e-
novali dálej, jeden druhého chtjaci

peštekova (Vlk 61).

peštychovaf v. peštekova =
pekonati (Btcha).

petak, hustá iíce (laš).

petichnú: Pokaj, ež trochu pe-
tichne ten déš =: na chvilku pestane
(Vah.).

petivi se, protiviti se (laš.).

petrh : Pršelo bez petrhu = pe-
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tržení. Díá (pracuje) o petrh =
usilovn.

petrhat sa, petrhovati se: Pro-

cestva sa ani nepethaly =:šlo jedno
za druhým v nepetržité ad.

petržník, polygonm avic. (bot).

petykl u pluhu = kohútek (v. t.).

pevah : Pole bylo na pevah =
prostedek zvýšený a oba kraje sní-

ženy (Kda I. 279). Orat na pevah
=^ na sklad (v. t.).

pevalí se, pemniti se: Za 50
roku se mnoho peváli (laš.).

pevažif sa : Jak sa peváží s kopca,

už sa ide pohodTnj (Vah.), Jak už
tch šedesát sa peváží, tož už po
lovkovi nic néni (Slav. L. XII.

420).

pevit 1. bahno: Tam bylo pevitu
(Teš). 2. Je to jen pevit ta ílinta

= darebnina (Ž. obr. 108).

pevrátif, zmniti: Ja ve vif
musí náturu íovk aj pevrátit'

(Slav. L. XII. 45). Mét rád Macha,
že pevrátíJ práce kus =: rychle a

obratn udlal (Vlk 23).

pevrknót, pevrhnouti: Pevrkl
stl (Maš.).

pezabi se, pezábnouti, nastudit

se (Kt. z Ostravska).

pezdisko, pezdívka (Maš.).

peze = pes ni, nj: Neje mi
peze (t. len) Suš. 207.

pezíbtý, pemrzlý; Mám pezíbíú
ruku (Slav. L. XII. 274).

pezírat, prohlížeti (Df.).

pezle, velmi zle: Pezle ti bode
(Vyhl. II. 200).

pezvisko, píjmení (laš.).

pežatovaf: Byío to pežaíované
= denuncováno (Vah.).

prehnaf sa :=prohnati se: >Nh
sa omasnotú aspo ráz preženm,
daj do tej kapusnice celé vajco*,

pravil kopaniár své žen (Dob.).

prezivenc, -ca, podhodek, ne-

duživé dcko (hor.).

pežúvat, pežvykovati : Kráva
pežúvá.
pežúvaf sa, hádati se (val.).

prchaka, rychlá jízda na koni,

Galopp: Do prchaky ten ku nni
(laš.).

prchaf, bžeti, utíkati : Prchaj
!
(laš.).

prchký, kehký, o železných ná-

strojích, lehko sa vyštrbí (Df.).

prchTák, hrozen, s nhož kvt opr-

chává a jen zde onde nkteré zrnko
zasedne (Podl.).

prchlík, planá (drobná) makovice,

z níž mák sám prší (han.).

prchíý, sypký: zem (val.).

prcholit, mžíti (val.).

pi, pedložka, uruje L místo pi-
bližné, asto ve smysle peneseném

:

V jedné ddin pi Brod = v okolí

Brodu, pi nás= v naší krajin. Volky
sú vif pi masi. mohly by se prodat.

Všeci sú pi nm = na jeho stran.

Uhi sú pi Turkoch. 2. cas pi-
bližný: Pi sv. Václave = okolo sv.

Václava. Pi páté hodin pijeli. My
dycky až pi jednej obdváme. Pi
chvíli to udlám = až budu míti

•volnou chvíli.

píbedí v. stecha.

pibTakova nkomu, pisvdo-
vati, pichvalovati (Vah.). •

plbrznú, pistihnouti; pibrzglý,

pi krádeži polapený (val.). Srovn.

pivrsknút.

píbuzenstvo : strýc, otcv bratr,

stryná (strynaka) ' jeho žena; ujec,

matin bratr, ujiná (ujinka), jeho
žena; tetka, otcova i matina sestra,

jejich muži ujcové (Df.).

picatova, picválati: Picalováí
dom (val.).

picmudnú, pipáliti se: Trochu
n to picmudío (val.).

píina L Napadlo snahu pies

(bez) píiny, více než teba (Dob.).

Ale já vím, co je tom na píin =
toho píinou (Slav. L. XI. 323).

2. píiny, polní trat: eknu vám
eše píin, v keréch my véme-
karsky poFa Fežijó (han.).

píinek v truhle= pítruhlík (v. t.)

val.

piiskaó m. piiskac, žertovn
o tch, kdo vyslovují , š, ž jako , š, ž

:

Ve Frýdku piiskaju (Lor.).

píit se, protiviti se : Princezna

nechtla Jana za manžela a píila
se (Kda II. 136). To se mu píilo
= protivilo, ošklivilo (Btcha).
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píka, rozepe: Zme spoíu na
píkách (Vek.).

pikat na dobytku, na obilí a p.,

ekati vtší ceny, až bude dražší,

teprv prodati : Na tom si máío pikáš

!

píky, napí: Jedna pjde hoe,
druhá pjde doFe, tetí pjde píky
(Bart. II. 164).

pínica, -ce 1. meze, 2, píní
brázda na odvádní vody dešové
(Opav.).

píník v. úvrat.

píný, co je napí, proti mysli:

Rozina rnn nic píného nedlá
(Korr. Pal. 200).

pidánek = . pídavek.
pidaif se, pihoditi se (laš.).

pídašek, pístešek (Opav.).

pidat: Žádný nic nepidá = euf.

vezme, ukrade. Falešným šohajíkm
víry nepidávejte (Suš. 302).

pidaf se 1. pihoditi se: Nni
temu žadne ti minuty, jak se to

pidalo. 2. zhoditi se, sejíti se: Možu
áe i eše pida (Suš. 538). To še

mi pidá
;
pidajna vc (laš.). 3. pi-

spíšiti si : Vy ste sa dnes pidali ! =
skoro pišli (Df.). 4. pidává, pidalo
= déš se zmáhá, prší silnji (Zl.).

pldávit =^ pidtávit (v. díábit), pi-
tlaiti : Peeti své mstské pidávili

(arch. I. 104).

pídka = pístka (laš.).

Pídka (srovn. pední), tra (Vi-

zovsko).

pidrobovat, zdrobna kráeti.

pidžat = pidržovati (slov., val.).

priemky v. pluh 20.

prjenesy, -, deva na kalenici,

aby vítr nedral stech (Dob.) v. ki-
vice.

pigaba, -bova, hinzupacken (Kt.

z Ostravska).

pigabroyaí, p/mbrova (se), s n-
ím znenáhla a tžce pijíti : s nší
(Kt.).

pihajda, pijechati (val.).

píhtoba, rukoje vesla na plti. Celé

veslo skládá se z íopaty a píhíoby
(Vek.).

pihtuchtý, nedoslýchavý.

pihnut si: Rád si pihne t. ze

sklenice, napije se.

pihodit: >Ale de to nic néni!«

chlácholili starostu radní. »Ale muhlo
be bet,« pihodil rychle Rybá =z
prohodil k tomu (jako by na ohe
piložil) Rok I. 52.

Píhon n. Píkony, název tratí

v mnohých osadách, kudy se do-
bytek pehánl na pastvu ; srovn.

drahý.

pihovf komu, pisvditi (Kt.

z Ostravska).

pihrádek (proutný) u vozu =
kozlík (v. t.).

Píhrádel<, hrádek pi hrad pi-
stavený (v Rajci).

pihrdlit, nco tžkého pinésti.

pihíf : ZeFé kolikrá pihívá, to-

likrá mosí opravi (pimastiti) val.

pihržaf, prstem hroziti (Vah.).

pihuef = s hukotem pijeti:

Mašina (= vlak) pihuela (Btcha).

pihýbaf, ohýbati smrem k n-
komu : Hrušky trhaía, já som pomáhal,
kerej dosta nmóhía, haíúzky som
pihýbal (erník 55).

pichTopit, piraziti: Dobe veko
(^ víko) pichlop! (ZI.)

píchova, pichované mladé do-

byte.
pichraf, pibhnouti udýchaný

(Vek.).

pichromovat, trochu chromati,

kulhati.

pichuti sa: »Co budete vai.?«

»Ta, nevím, cosanámpichutí« =na
dostaneme chu (val).

pichýrení, útoišt: Nemam pi-
chyFea (laš.).

pichytnút se, pipáliti se: Trnky
(povidlí) se nám pichytly (dok. 151).

píja, -jmu, odvésti, vzíti na vojnu:

Pijali ho (hor.).

pijat sa, ujmouti se: Strom sa

pijáí (val.). V zahrad se všecko
pijímalo (Kda I. 72).

pijavi: Kráva pijaviía = dává
více mléka ; op. pisuši (val.).

pijechat, pijet na koni: Sedm
let tam bojoval a na osmý pijechal

(Suš. 8). Král z vojny pijechal (Bart.

III. 560).

píjemky, : Krom platu mívala

chasa za stará píjemky, co si
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kdo vyjednal : plátno, boty a p. (dok.

158).

píjemní, litka, kterou platil pi
jímaný do obce nový soused (Vah.).

pijet, trochu pejeti: Vz pijéí

psa, až zakviél (val.). Ute, a a
nepijede! (Vah.)

pijít, piít, pít (slov., val.), piís
(val., hor.), pinš (Frýdecko) : Dy-
bych býí véí, do eho pijdu! =
jak pochodím. Nemože mu pít na
méno = nadává mu. Je jeho známý
a pijde mu pátel =i je s ním spí-
znn. Polovika stromu (coU.) pijde
ven ^ musí se vykopati, jsou suchy.

Co ti z toho pijde } = jaký užitek.

Dyž na kerchov vlezl, pišel mu
strach = padl na nho. Tož peca
na mé pišlo! = ml jsem pravdu,

prav to a to. Až pohanka pijde
do zrna. Pišla mu chu na polévku.

Pišlo mu it kole rybníka =^ bylo

jíti. Nepišlo mi, vte, tam pohFéd-

nú = nevzpomnl jsem si. Pišlo
n béc potokem = bylo bísti.

Pijde nám už brzo plati. Pijde
topi uhlem (coll.). KeFko to pridze

placic? Pijde nám semeno kupova
= bude teba. Pišlo se mn na to

dit podívat = náhodou jsem se po-

dívala (dok. 9). Pišlo mi njak
smutno, zle od žaludka. Pinde to

udla sám := bude mu to samému
udlati. Pinde dnes mlátit = teba
mlátiti. Ty ádky (strom) pijde vy-

kopat =:: jsou na to ureny, by se

vykopaly. »Mám od svých druh
pijí k zaštípáni,* pravil had, pass.

= mám býti zaštípán (Kda I. 234).

Ty máš pijí k obšení, pass = máš
býti obšen (Kda. II. 225). — Pešla
k nám dvetem. Pesil k nim tova-

rešem (han.). Chce už pei kaprálem
na orFáb (Mal. XXIV. 67).

píjma = píjem: Vydavky veliké,

a pijma žádna (laš.).

píjmí, pemi (han.) = píjmení.

píka : Enom dyž n móže nco
na píku udla =: napí, na vzdory

(Slav. L. XI. 322). S každým sú

na píku = nesnášejí se (Vlk 93).

Sel na piky polem. Dlá mu všecko

na píky (han.). Dlí i na peky (u Pe-

rova, Kt.j. Po piky, po pik (Opav.

Kt.). Šél píky polem (Zl.).

pikailt: Pikaliío sa mi seno =:

bylo kalem zaneseno.

pikapa, pijíti (zhrub.): Pokáme,
až pikape (val,). Ani g veei ne-

pikapeš! (Slav. L XI. 94).

pika se, protiviti se (Opav.; Zl.

zpíkat. se).

Píkaze, pl. f., v. Píkazách, tra
(Vizovskoj.

píktad, píkladná promluva : > Ve-

lebné pane, sdlajó nad nama pí-

klad!* žádají poutníci pi návratu

(han.). U nevsty po píklad na-

stalo odprošování (Vyhl. II. 123).

píkladka, pohyblivá deštice v hlav
stolice ezací (v. t. H.).

píkladník, pícník v konírn (han.).

pikCécat, -cám i -u, pikulhati:

Žebrák piklécát na dv míFe cesty

(Slav. L. XIII. 371).

piklekavá, druh tance, pi nmž
se piklekalo (Suš. 602).

pikrudif koho, dovésti, dostaviti;

p. se, pisthovati se (laš.).

pikopá 1. mlýnská strouha (vých.

Mor.), 2. punt, Hosenschlitz (Jevíko).

píkopytí, -á, stopa punochy:
panochy bez píkopyá (val).

píkoíze, zn, f. = píkoí (val.).

píkrá, -kráju (pikrájeti), pistih-

nouti: Pikral mi na šaty (Kt. z Ostrav-

ska). Srovn. kraj í.

píkrok, pístup: Na ten kopec
je enom z jednej strany píkrok
(Vych.). Nemla k nmu píkroku
(Vlk 86).

pikrytí: Nemáte tu nejaky pe-
kreti.? konkr. = nco na pikrytí

(Mal. XXIV. 343).

pikrývá, pikrývka na kon (laš.).

pikrývka, poklika (hor.).

pikotúlit se, pikutáleti se: Než
se jabko pikotúlí, dobrá plánka =
než se najde švarný šohaj (gafán),

dobrý ledajaký.

pilaif: Naložená fra (senem

a p.) »piráí sa« pavuzem = pi-

táhne (Vah.).

pítazek, -zka, místo, kde se pe-
lízá pes plot, prkénko prostrené
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plotem a s obou stran kolíky pode-

pené (vých. Mor.).

piTéhaf : Jeho roFa pilehá na su-

sedovu n. k susedove := hranií

(Kt. z Ostravska).

pilehlina, >speené útroby v lo-
vku* (záp. Mor.).

piliša uši, klásti k hlav: Ku
še chrnuli, uši pilišo (Lor,).

píloh, -a, strnisko celý rok ne-

orané, aby si zem odpoinula (Dob.)

v. ulehla.

Pílomky, -, tra (Brtoví).

piložit: Do rybníku ju hodil a

kamenem piložil (Suš. 172).

pitucovat sa, jen v poekadle:
»Než sa Luca piíucá, potáek sa

napucá« r= pibh'ží (slov., val.).

pítuek, -ku: Když odebírá mí-

šaník brynzu, dává salašníkm peínek
chleba píluku = pidánku k služ-

nému (val.).

pituh, -íohu = pííoh (v. t.) laš.

plmíat, pimovati, pirovnávati

(srovn. rus. primr, píklad). Pirov-

nává-li se lovk pro své nepkné
vlastnosti k njakému zvíeti, pii-
uje se »nepimíaja« (nepirovná-

vajíc): Pije nepimíaja jak hovado.

Je híúpý nepim.íaja jak tele (slov.,

val.) = han. d^z pímí. Srovn. krom.

pipef : Bída ho tak pipeía, že

zavdy neméí co do huby da (val.).

pimet, -u, 1. senecio (bot,), 2. pí-
mty, vídky, jež naskakují, když se

okolo rány poškrábe.

pimítka, pípež (Zábežsko).

pím nožek, pibylé dít, mlád
(val.).

pimnožl sa : Co sa vám pi-
množilo.? = pibylo v rodin (chla-

pec-li i dve), i o mláatech do-

bytka (Vlk 3)

pimef n. pimít oi = pimhou-
iti (han.); slov., val. pimšít.

prlncipia, -e, základy latiny, mluv-

nice: Principie, breviáe na stl ped-
kíádajú (Suš. 216). A já zas hovoím,
.... že mu jeho principiu do vody
zahodím (Slov. píse, Btcha).

princka = princezna (slov., val.).

prindnc, -ca, cizinec = zle-

zenec (Dob.).

pinesf 1, O moje zdravjé ma
priésoí =: pipravil (Dob.). 2. Ná-
tura mi to nepinese = nedá (val,).

pínt (nítit), pípal pi peení
chleba (Kt.) = písnt (v. t.).

pi nízku= nízko: Laštoviky
pi nízku Fétajú (Podl.).

pínek, -nku, vinohradní meze:
Žala milá trávu u Sumických pínk
(Suš. 560).

pínos, peníze, jež si pinese ženich

do statku, kam se žení: Ozef dostane

od taty hodný pínos (Vlk 84).

pínoska, v. pluh 20.

pinéó, -pindu = pijíti (Lor.).

piodv := šativo (v. t).

pipadat: Puste nás do sín, pi-
padáme snhem (Suš. 427).

prípadnosc = pípad: pre tú prí-

padnosc (Dob.).

pipadnut 1. Vojsko pipadlo.
Strach na ma pípad (val.), 2. p. hlavu

(akk,), upadnouti a naraziti se o hlavu

:

Pipadneš hlavu! Jeslí jenym nepi-
padne hlavy! (Lor.)

pípat, -u, pípala, -y, ohýnek v e-
lesn peci pi peení chleba, aby se

do peci vidlo a chléb aby dostal

tmavší krku; i díví na.
prípinka, pípež, pojezda (Dob,),

pipitý, napilý: Nemajce mi za

zlé, som trochu pipitý (Dob,).

piptákat, mluviti s pláem; laš,

piplakova: Kdo ke všemu pipla-
kuje, zlé jen v srdci svojim kuje

(Kt. z Ostrav,).

^v\^\^%tMt pipfescit, piraziti nco
k nemu : dveí, veko u truhly,

pípTetek, dlouhá pantle vpletená

do lelíku svobodných dvat (val.,

laš.).

pipodobnif: Nemožu si to ani

pipodobni = pedstavit, je-li to

možná (Val.).

pipoušet, (-Ó-): Pro si to pi-
póšíš ?, sich zu Herzen nehmen (Br.).

pípov: Když se domluví, drží

se pípov, jak se zde námluvám
íká (R. a Ž. 31).

pipožaf, pipjiti: Co by pochy-
bilo, Janíek by nám pipožál (Slav.

L. X. 39),

plpravaf, pipravovati: Sa tam
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tuším k dši pipravá (Slav. L.
X. 301).

pipráva, pimlouvati, mluviti la-

hodn, chlácholiti : Maruša k ní dycky
pkn piprávaía (Slav. L. XI. 322).

Staík vzáí chlapeka na klín a pi-
právát k nmu (ib. XII. 189).

pipež, -a m. (sev. Mor.), pHpaz,
pípazek (jižní Mor.), pípeš, -e f.

(Br.) : Na trávu se chodí s travnicó.

Pinda tam, hodlá si z trávnice pi-
pež i náitek, t. j. dva cípy tráv-

nice obváže si kolem bok, druhé
dva kolem krku. Do pípeže dává
nažatou n. natrhanou trávu. Když
má pipež plný, vysype ho k mezi.

Hromádka té trávy slov též pipež
=^ náitek. 3—4 pípeže svážou se

do hozlo (nše), udlá si ješt pod-
itek, aby se hozel lépe nesl, podloží

si jej poditkem = hrstkou trávy.

pípuif : Kráva se urvaía, koryto

zFetlo a pipuiío kralika= pitisklo,

pimakalo (L. XIIL 154, laš.).

piráif sa : Starý Svagera nemoh
sa k tom pirái, aby vypíatíí sy-

novi výdil ^ neml se k tomu (Vlk

84). No že ste se už piráili! =
ráili dojíti (iron.).

píradykaf, pivésti: Po každém
boku každého kon dva vlci stáli a

je pastýovi piradykaH (Kda I. 85).

píramek 1. ást rukávu u košile

pi rameni: Ach vyšij ju (košufu)

zhru na píramku (Suš. 583). 2. pí-
ramky, vyšívání na ramenách rukávc
nebo košile.

pínu komu, udeiti koho: Tak
i pinu! (Lor.).

pirození, genitalia.

pisá, adv. (^ pisahám) : Ten
tom pisá dá ! = vru, asi. Dnes pisá
nebude pršet :=: snad (slov., val.).

Pisabohu = pisámbh (Lor.).

písada 1. hlavatice zelná, 2. pi-
lepšená: Híbátko malinký u cecka
má mt dobru písadu = syrová
vejce, aby sesililo (dok. 125).

písadnisko, kousek pole, kde se

pstuje písada ze semene. Za stará

ml každý své písadnisko na obecním.
pisám: Bohu Otc prisám, to je

na ozaj (hor.).

pisednout: Pisedl si jazyk =
pišeplává (Jemnice, žert.).

písevek 1. výmnek: Už je na

písevce. 2. Hospodá dává dvece
krom platu kousek role, aby si tam
nco nasela nebo kobzolí nasadila.

Hospodá jí to obdlá a ona se

sklizenou úrodou nakládati mže jako

se svým. To jest její písevek.

pischnúf: Ona už tak pischne
=: už se nevdá (o staré pann) Vah.

pisilif koho kemu, pinutiti (laš.).

píslnek, pístavek, fortna u sino-

vých dveí na dvr (han.). Síní rovným
smrem vešlo se do písiku, z nhož
se v levo vcházelo do kuchyn,
v právo pak na dvr a ke stájm.
V písiku byl umístn tužák na
tvaroh a nádobí na syrovátku a na
pomyje (arch. III. 26).

písivek: Pro sebe dostávali (novo-

manželé) písivku z každé strany na

dv mice, t. pole, s nhož brali

užitek pro sebe (Vyhl. II. 117).

prikroi: Nchoj (necho) k vo-

íom, bo a pikroí = šlápne ti na

nohu (Dob.).

piskoit: Voíom, žitu a p. pi-

skoí = pibude ceny; op. uskoí
(Zl.). Réž piskoila, všecko obilí pi-
skakuje = podražuje.

pískinek, -nka, pítruhlík, pi-

hrádka v truhle (laš.).

piskinúf =: piskípnouti (laš.).

píslotek, -tku, pezdívka: A tak

mu ten píslotek zstal (Ž. obr. 92).

pristúchaf : Mn to už tak nepri-

síúchá = nesvdí (hor.).

pismeknút sa, z nenadání se pi-

blížiti : Svátky sa brzo pismeknú
(Zl.). Tudiž sa to pismekne ÍZI.).

Pomaluky sa pisrnekí máj (Slav.

L. XII. 43). Tak sa ten podzim
pismekí jak by péro odrh (ib. XI.

379).

písnt, -u = pínt (v. t.) Ji-

mramov, Pav.

pismýif, pinésti: Hospody pi-
smyiía íatku mlika (laš.). Pismyií
se domu jak zmokía kúra = pivlekl

se (VI. XVIII. 845, laš.).

pistarší, trochu starší.
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pistát, -stanu, -stáí, -staía, pi-

stoupiti 1. do neho: do služby, do
práce =: nastoupiti službu, vstoupiti

do práce. 2. Husai, husai, pkné
kon máte, pistáném medzi vás,

kerého mi dáte = vstoupím ve vaše

ady, pidám se k vám (Df. ; Suš.

579 var.: já s vámi pojedu). 3. pi-
stát na nco = pistoupiti.k nemu,
pijmouti njaký návrh, podvoliti se

nemu: Otcovi matei povóli se stalo,

afe mé srdenko naho nepistálo

(Bart. III. 158). Nepokonali sa, ne-

chce! na to pistát, tož bude súd
znova (Df.). Srb. pistáti, pristajati

na što.

písth : na písth jít, když nkdo
podezelý nkam jde, jíti za ním, aby
ho pistihl »in flagranti* (Sebranice).

pístihy, -: Všady jí chodí na

pístihy = nadbíhá jí, hledí se s ní

setkati. Dycky mi pinde na pístihy,

(val.).

pístka, oby. pl. pístky, pástva,

spolené pedení dívek, scházejících

se v zim u nkterého souseda, který

má prostrannou jizbu.

pístodtek, -Ika (na Zábežsku
pístodlko), oddlení ve stodole

(v. stodola).

pistrojit nco, ozdobiti (val.).

pístup, bryonia alba (bot. laš.).

Pístupky, -, tra (Hulín).

pístva = pístka (v. t). Suš. 767.

pistyk, opravdu, vru: No pistyk,

to's mla co povída (Jicko).

pisu, -uju, pisypati, pidati

:

Musíš eše pisu (Suš. 378, laš.).

pisušitka, kráva, která pisušila,

mén mléka dává, pestala dojiti

nejsouc stelná (laš ).

pisušit: Kráva pisušila = ujala

mléka.

pisvíaf, pisvdovati: Ja pravda,

synku, dobe máš, prisvíát Krá
(Slav. L. X. 139). A myná také

pisvíál (ib. XI. 179).

piošafovaf, šatiti: Mosíme všecky

dti piošaova (val.).

pišiknout ( ó-), dopadnouti : Ho-
ta jé pišikl na loskách (Maš.).

pišeplbvat, trochu šeplati.

píšera, obluda, strašidlo: Jakási

píšera sem chodí každý veer (Kda
II. 188).

prišikovnif sa: Tak sa prišikovnil

na svabu := nastrojil se, že byl

šikovný (Dob.).

piškrkovaf n. piškrhákova, vy-

slovovati hlásku rchestiv, ratscheln

(laš.)

piškrpovaf, taníc (valík) no-

hama šoupati : LeFe, piškrpuje! (laš.)

píškvary, -, navlhlý, kouem
prošlý tabák, jenž vespod v dýmce
zbude: Vyškrabal píškvary z fajky

(Vlk 31).

piškvrknút (slov.), priškvrnút

(val.) : Listí mrazem piškvrnuío :=:

ožehlo.

pišotoise, piloudati se: Nevim
ani, jak se tam pešotoel do té pa-

lérn (Hoch 129).

píšpon = Vorspan (záp. Mor.).

pít, -péju 1. Ja vilkaj lidé ne-

pejú oka v hlav. Dyby mi tak pán
Bh píl, jak mi lidi péjú, už bych
dávno ležela pod tú érnú zemú
(Suš. 53). 2. Zape mn! = obejmi

mne (v dtské ei, Kunštát). 3. pít
si =: hovti si: Ten si peje!

pifalupif sa, pijíti z nenadání:

Hned' potom, kde sa vzal tu sa vzáí

piafúpíl sa Ozef (val.).

pifapka, mírn pitloukati : Když.
je máslo v masnici stlueno, piap-
kává se topárkou (v, t.), aby se sra-

zilo v kouli (val.).

pifapkaf se, nejistým n. necvi-

eným krokem pijíti (hlavn o d-
tech) : Piapkal se k nam (Kt.

z Ostravska).

pitaráa, -ám: Súseda pitará-

ala k ní = pibhla. Posmšné
o zpsobu, jímž staré ženské bží
(Vlk 64).

pitrckat, drobným krokem pi-
bhnouti: Veer eše pitrckala Ma-
rýna (Zl.).

pítel', -a, druh, kamarád (v. pátel).

Pítž, -e, f., tra (Nedašova Lhota).

pifolópit se (han.) = piarúpit
sa (v. t.).

pitrnút: V noci bývaly mrazíky,

ale malé, enom bylo pitrnuté =
pituhlé, málo zmrzlé (Zl.).
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pítruhlík, malá pihrádka v truhle

šatní, pi levé boní desce, na peníze,

knížky a jiné drobnosti. Pítruhlík

se zavírá píklopkem. Když se otvírá

truhla, oteve se zárove pítruhlík,

víko truhly spoine na zdviženém pí-
klopku, a truhla zstane otevena.

pítržný koe, veronica off. (bot).

piúa sa, piuovati se: Nevsta
piúaía sa dobe domácí práci (Slav.

L. Xí. 324).

piuek, ka: Na Jiího pastýi
chodili o piuek, že piuujú do-

bytek chodit na pastvu, a to dostá-

vali muku (dok. 208). »Dostá} pi-
uek*, kdo si pi nezvyklé ješt práci

(emeslu) njak ublížil (uezal, udeil
se) Zl. »Na, dej si to do kapce
(kousek hadíku), bez >péuka« to

nebude, a si máš ím zavázat prsty*,

íkala matka dcei, jdoucí poprvé žat

(Vyhl. II. 216).

píuka : To je pro tebe dobrá
píuka = naueni, výstraha (Kt.

z Ostravska).

pivalit: Privaliío tam vojáka
devo javorové (Bart. III. 16).

pívarek, -rka, škraloup v hrnci

nebo na peené kaši (Vek.).

pívary, -, pipálenina v hrnci.

pívazek v. stecha.

Pívazek, tra (Doubravice).

pivlnúf koho, laskav pijmouti:
Chudobná vdova ich pivinula a hned'

veee navaiía (val.).

pívratník, -a, alchemilla vulg.

(bot).

pivrsknút(slov.), pivzgnú (val.),

pivíti, piskípnouti : Pivzgí si prsty

dveama. Jankovi pivzgío ruku (Slav.

L. XII. 274).

Pivyšina, tra (Blansko).

provázek: Bodó se tam (v lese)

prodáva provázke = odmené ásti
mladého lesa (fig. 11)=: oprátka (v. t.).

pizabif koho = omráiti ranou
(hor.).

píze, zn, píbuzenstvo: Zme
z pízn. On je z naši pízn= náš
píbuzný, z píbuzenstva. Zešía se

tam ceiá naša pízeíí. Dyž na kon
sedala, celá píze plakala (Bart. I.

116).

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

piznat se s akk. : Peznale se

všecko (han.).

pízné, ého: Zpracování lnu a

konopí na plátno dlo se v každé
domácnosti a bylo tak hojné, že vedle

spoteby domácí prodáno na trzích

hojn vláknin i píze, z níž také ke
konci 17. st da pedepsána byla

pode jménem pízného (arch. I. 167).

pizpvovat: U nás nekeí v ei
pizpvujú.

pízvisko, pízbisko, píjmení (rus.

prozviše).

piženit sa : Syn sa piženil na
podsedek, céra sa pivdala na cha-

lupu.

pižrat sa : Vyškeák sa málokdy
pižere = zvykne zobu v kleci (Vlk
13). Janek si mysféí, že holubi budu
už pižhrati = žírem v cizím dom
novému bydlu uvykli (Slav. L. XI.

177).

prk, prkotina,^ina, kozí zápach:
Maso kozí smrdí prkem.

prkésy, -, podlouhlé koláe tva-

rohem potené (val.).

prkno, až na Daicku (mor. deska).

prkota, -cu, breptati (Slav. L.
X. 381).

prl'avica, -ce, prFaka, žíhavka.

prii, -a, m., gentiana (bot.).

priina, anchusa aro (bot.).

plit, páliti: Kopiva plí. Plí mne
na jazyku (slov., val.).

pro, (hor. pre) 1. v náeí val.

bývá druhdy tam, kde se jinde užívá

pedložek na, po: Maj pro štyry

mice zem. Díí pro dv mice.
Kovárna pro kiváky. Má pro dvanást

mic epy (slov, po dvanásti mi-
cách). Oráí úhor pro pohanku. Koš
pro zemáky. To je pro sL —
V tchto a podobných vtách všude
jinde na Morav pedložky na se

užívá. 2. Pro pomluvu bych tak máío
nedát. Pro našeho psíka može všecko
ukrást Nevidí pro oi. Pro mne a

za mne díaj si, jak chceš.

probednout, -dnu, iter. probedat,

probuditi se (záp. Mor.).

probidova, probidovy, providova,

interj. (pro bídu?): Probidove, cos
to udlal (Mal. XXIV. 145).

23

I
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Probizny, (-é), tra (Pustom).
probostvo, probostev\ interj. =

pro Boha!; sice slova >božstvo* se

neužívá (Perovsko).

probúja, prohýiti: Co starý yy-

hújaí, to miadý probújai (Slav. CL.
XIII. 77).

procenit, udati cenu pi prodeji:

Za štyry (grejcary) procením, za dva
ho dám ráda (Suš. 689).

procesija, -je, procesí (laš.).

proceství, pl. procestva ^ procesí

(dle analogie domácích slov na ství).

procítit, procitnouti: A jeho milá

rozmilá ze sna procítila (Suš. 148).

prodajka, kouzelná zelina. Kdo
má pi sob prodajku, velice dobe
všecko prodá a ukoupí (Peck).

prodarebáit peníze, darebáckým
zpsobem promarniti.

prodat : Robky nechtíy sa proda
= vyjeviti neprozeteln svj úmysl
(Slav. L. X. 300). »Za sem kúpíí,

za to prodávám* = jak jsem slyšel,

tak vypravuji. *

prodllna = proníženina na poli.

prodlužit komu co, dáti na úvr
(Podl.).

prodrahnit: Polní cesta byla až

po pás snhem zavátá, ale hradica
byla sanmi trochu prodrahnná =
byla na ní trochu dráha uinna
(han.).

prodrahnit se, probrati se ze

spánku, z nemoci (han.; srovn.

drahný).

produch, mokina, bahnisko na
cest, na poli ; chrv. preduh ^ otvor,

propast. .

profen i, profentovat, dlati se

pednjším : Co si máš nad námi
profentova, nejsi nic vcéj lež my
(val.).

progécat majetek, prohospodaiti
(val.).

Prohtavky, -, tra (Hrádek).

prohrédnúf: Po tch pškách sa

vyjasnilo a všecko to tak prohFédío,

aj to obilíko, aj ty stromy (jako

lovk ze spánku) (Slav. L. XI. 273),

Izba prohTédne, jak ju vylíí. Kosteí

býi prohFédlý = jasný, svtlý po
oprav (Vah.).

prohlížka=r prohlídka: Ob strany

dojdou k sob na prohlížku, a svatba

se záhy slaví (R a Ž. 31).

prohtube, -bn, f., díra v led
prosekána (vých. Mor.).

prohntený := euf. prokletý (Mor.

hd 102).

prohešený= euf. prokletý: dcko
(Slov. obr. I. 112).

prohat si eío, utírati od potu

(Zl.).

prohuTova sa, projasnívati se:

Už sa tam prohufuje (val.). Zaínato
sa prohuFova (Slav. L XI. 229).

projádit, prozraditi: Kdo to na

nho projádit? Tým sa neprojaduj

!

= nepovídej toho (slov., val.)-

projatý 1. bujný, rozpustilý, 2. pro-

stoeký, drzý (han.), 3. projatá hlava,

ein oífener Kopf (slov.).

prokajdat peníze, promarniti (Br.).

prokázat sa, -kážu 1. vykázati se.

2, prokázalo sa na =z vyzradilo

(slov.).

Prokopec, -pca, tra (Kel).

prokopniky, prokpky (val.), ku-

ata nasazená na sv. Antonína a vy-

líhlá na Prokopa ; slepice z nich nej-

lépe nesou. > Slípky prokopniky
dobrý plemeniky< (dok. 122).

prokvétat: Jatelinka prokvétaía

(Suš. 436). Bilym kvtem prokvitaj

(Suš. 337).

p rokylnutý lovk, který rád klne

(Vah.).

profabova, prohýiti: Nepropije

za štvr roku, co my zme proFabovali

za týden (Slav. L. XII. 83).

proTáený, konkavní: deska p. =
prostedkem dol prohnutá; kráva,k p. = prohnutý na hbet (val.).

Oko do jabka profaklé =: protla-

ené (laš).

proTaIna, pádol (val.).

proFaitý = proráený, prohnutý

:

Stecha je proFaitá, tož podhnívá
(Slav. L. X. 39).

proTeha: Pt muži sem profehala

a s každým sem džei mla (Suš.

4; laš.).

prolíná : Poínají se jeviti tu a tam
v polích na mezích proliny, sníh tratí

se do zem (R. a Z. 8).
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prolfzavá jeskyn v Ostrov u Blan-

ska = kterou lze n. teba prolézati.

prolna, druh brambor krabatých.

proloupit: Proloupli sme oi =
prohlédli ze spánku (N. Msto).

proluka, denní úsvit: Už je pro-

luka = už se rozednívá (N. Msto;
srovn. lux.).

promaraf, promarniti: Mal sem,

promaraí sem štyry kon vrané a

dvátko švarné promaraí sem (Suš.

610, hor).
promaškrti, oromlsati, promarnit

(laš.).

promna: To je promna! =
tverák, šelma (laš.).

promne, -ete= podhodek (v. t.).

promnit 1. Kateino, kde's ty

byta, že si krásu promnila? Pod
mostem sem šaty praia, tam sem
krásu zanechala (Suš. 156). 2. oženiti

a provdati : Jož mám promnny dti
•=^ poženny a povdávány (Prostjov;

srovn. promniti svj stav).

promést: Prometla sem hostinu

= promeškala (han.).

promlnúf sa = pominouti se:

Mohta sa prominú (zlostí) Vek. Hí-
bátko šramotilo v konírn, až se

zdálo, že se konírna promine =
zboí (Kda I. 70).

promíška: U nás se staia veliká

promíška= promna (úmrtím a p.) Zl.

promyserný, moudrý, rozšafný

praví se o hospodái nebo hospo-

dyni, kteí hospodáství dobe spra-

vují) Jicko.

pronadivi sa : Nemohí sa prona-

divi = dosti nadiviti (val.). Dm byl

k pronadivení nádherný (Kda I. 133).

Král pijel až k domu a pronadivi

se mohl, že on, král, tak krásného

paláce nemá, jako je Janv dm =
divením pominouti (Kda I. 132).

pronaložený 1. drahý: práce, 2. ob-

tížný: cesta (N. Msto).
proražitý, pronikavý, ostrý: dým,

tabák (val).

pronést: Ona moc pronese =
na šaty vynakládá. Všecky peníze

penosil na šatoch (val.). Proneslo

se to na nho ^ prozradilo.

propkný = pepkný (laš.): Co

nam ty daš, propkný pachole.?
(Suš. 745).

propitná, propití: Co sem dostal

na propitnou, to sem v hospod
utratil (Kda I. 261).

propTacnit, placnjším, prostran-

njším uiniti, na p. stodolu (Zl.).

propustit: Propus mne ze slibu

svého (Suš. 325).

prorámica v. košile ženská.

prorámky v. košile ženská.

proeknúf sa: >Musím já sa také

í afe jednúc za tebú podíva,* pe-
ekla sa eše matka =:: vyslovila se,

Hess sich noch hoen (Slav. CL.
X. 296).

proídi: Co si ti naší proídili.?

= co (zlého) si udlali? (Vah.)

pros, prosíky prošák: Dál sa do
prosu (prosíka, prošáka) = jal se

prositi (vých. Mor.).

prosina, prosná sláma.

prosit 1. s gen.: Budem prosi
u jeshek matiky (Bart. I. 165).

Kamarád prosí (Suš. 181). Lidé
prosili déšca (Slav. L. X. 142). Já
nemožu robi, musím chleba prosi

(Suš. 119). 2. s instr. : Ževém Bohem
prosel =: pro Boha (han.).

prosit se 1. s gen.: Já se ho ne-

prosím (Suš. 279). 2. s dat.: Já se

mu neprosím (Suš. 270). Ej hanba,

hanba, mládene, že sa ty prosíš

panence (Suš. 323). 3. koho (gen.)

o : Neprosím se t o to = nestojím

ti o to. O jejího syna prosit se ne-

budu (Suš. 335). 4. Ja se ti, syneku,
z tej lásky (!) neprosím (Suš. 361,

laš). 5. Dláls co sa ti líbilo, nikdá

sa's neprosil :=:: >neptal«, netázal

(Suš. 44).

proset se: Jož se nám ten oves

prosel =: setím zvrhl, teba pem-
niti semeno (Jevíko).

proskakovaf. Proskakujú mu vlasy

=: Šedivji (val.).

posot, merlík všedobr, je od za-

puchlých trubic (dok. 268).

prospalé právo, prošlé (Br.).

prostát: »Enom si to necht tady,

šak to místa neprostójí* (n. nepro-

leží), když nkdo žádá, aby mu nco
v cizím dom na as nechali.

23*
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prostradío : postel se postírá

prostradíem.
prostina, rovina (laš.).

prostírka, obilí na mlát k mlá-

cení prostené (v. stodola).

prostit, pímiti, rovnati: Jak bych
já ty dva kivé prsty poprostil, co
by byly rovné? (Kda II. 258). Vy-
proste nohu =^ natáhnte (val.).

prosto, pímo, rovno: Prosto tam
bžte! Divaj se prosto! Do prosta

= docela (laš) : Oviika vedu
prosto k šibenici (Suš. 133).

prostový chléb, z mouky na žer-

nách mleté (Brod).

prostranek v. stroj na kon II. 11.

prosted n. prosted 1. nepravá
pedložka : Stojí tyika prosted
dvorecká (Suš. 750). Stojí tyka pro-

sted' dvoe (Suš. 749). Když prosted
lesa pijeli (Suš. 41). 2. ve spojení

s pedložkami zstává nesklonné:
Do prosted' lesa zabhJ. Vyrostla

krásná ržika na prosted mého
srdeka (Suš. 365). V prosted' fesi

stojí skaía. Na prosted most se

sešli (Kda II. 121).

prostedek: Strom býl prosted-
kem práchnivý.

prostedansko v. horansko.

prostedníek, prostední prst na
ruce (ND. 19).

prostedník: Pohnek nesml
tancovat; až byl prostedníkem (po

14. roku) teprv musel dát pijato

mezi pacholky (Vyhl. I. 109).

prostedy = prosted: na pro-

stedy (Podl.).

prostelenec, hypericum perfo-

ratum (bot.).

prostý : 1. Límec župky byl prostý

= rovný, stojatý, nepeložený (Vyhl.

VI. XVIII. 447). 2. Mi je najmilejší,

dyž v lét na poli možu byt prostý

::= bez obleku, jen v košiH a plá-

tenkách (Vych.).

prosvdit se ím, vykázati se:

pasem, dovolením.

prosvtlif, dosvditi: Velebný
pán prosvtlíja, co je on za (val).

pesvíaf, -ám, pesvdovati
(val.).

prošášet se, pyšn si vyšlapo-

vati (Slavkov).

prošení: Chodi na prošeni = po
žebrot (Opav.).

proškorec = puškvorec (han.).

prošvarný=:pešvarný: Prošvarny

Janiku (Suš. 193, laš.).

Protesná, tra (Blansko).

proti má tvary: proti, protiv, na-

proti, naprotiv, protivá, naprotivá,

protivé, naprotivé. Na Zlínsku pojí

se proti, oby. naproti s genit., pro-

tivá s dat. : Bývajú naproti kosteía.

Protivá prvjšku máme sa dobe.
Pi slovesech pohybování i naproti

s dat. se pojí: Šli naproti pútníkom.

Pijdeme vám naproti. — Husai
jedou, proti soused na kopeku
kom dávajú (Bart. III. 65). Jede
syneek na vraném koni protiv ní

(Bart. III. 166). Pudem proti vám
= vám naproti (N. Msto). Dež šil

na to proti (han.). Moje boty sú

protiv tvojím eše pán := moc lepší.

Už to tak všecko byío jak proti

téj smrti = jak ped smrtí, jako

známka, pedtucha smrti (Vah.). Vil
to néni nic protivá jindá (dok. 68).

protivák := protivník (laš.).

protiven : Šetko na protiverí mu
povjé :^ naopak (Dob.).

protivník, protivnica, kdo bydlí

naproti (soused bydlí vedle): Pov-

dám na druhéj de nasej súsed,
šak protivnici (dok. 65).

proto spojuje vty paratakticky

za hypotaxis protože : Jarmak bude
slabý, proto lidé sú na poli (srovn.

laš. emu) Zl. Býí sem rád, že sem
sa koa zbýt, proto futra nebyío

(Vah.).

protrh, protržení, nco protrže-

ného : Je tam na pofu od vody taky

protrh (laš.).

provázek, kousek nízkého lesa

odmený a prodaný na vysekání

(val.) =r oprátka.

provt, -vé]u, provéjat, provanouti:

Vystavte mne za dvee, nech m
vtr provje. Dy ses chtla provjat,

mla's na mšu chodívat (Suš. 22).

provísto =: povíslo (hor.).

provizio = povíslo (laš.).
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provotovaf =: provolávati: Kra-
varky provoíuju (laš.).

provod, -a, provod, -i, nedle pro-

vodní: Ach provode, provode, sko-

roli tebe bude? (ND. 264). Provod
jede proti nám, po vneku nese
nám (Suš. 769).

provodit: Trestal tesa syna, že

pýchu provodí (Suš. 4+). Parádu
provádí (Suš. 699).

provodit si 1. dovádti : Nprovo
si, Tebo ti vypalim kyjem. 2. pyšniti

se: Ten si provodí. Nprovodt si!

(val, laš.)

provozúvat, iter. slov. provozovat

(val.).

prozerený: Nsemy majiek pkný,
prozeFeny (Suš. 771).

prozpvovat : Ptákové prozp-
vuju vesele (Suš. 461 >.

prozrano, šero: Byío prozrano
(laš.).

prozrada, prozrazení (laš.).

prožénif syna =i oženiti val. (jako

provdat' dceru).

prožera : Ten prožera všecko by
prožráí, aby dom nic neostaío

(slov.)-

prožit peníze, probiti.

prsk, -u, kropka.

prskaná, -, ovce toho jména,

»má erné prsky na nosi« (val.).

prskanistý, poprskaný: Prskaná

je prskanistá (val.).

prska, -šu 1. pršeti, padati:

Z kosa to prše, pod', výsypem to

(laš.). 2. kýchati (hor.).

prskavec, -vca 1. turdus visci-

vorus (val). 2. = truskavec (v, t.).

prsknút v. pršit.

prsáek, kabátek dtský s ru-

kávky (dok. 185).

prsník 1. n. podprsnik, emen n.

etízek u chomouta, na kterém je

zavšen držák (v. stroj na kon I. 3).

2. u stavu tkalcovského v. t. I. tí).

prstíky houba clavaria.

pršaka, druh švestkového ovoce
(v. t.).

pršavka, hruška n. jablko od rudy
spálené (Jevíko) = peršá (v. t.).

pršit n. prsknút 1. trochu po-

hoditi: Prši kúrám. 2. utéci. Pršíí
do svta (Vah.).

pršit se : Prší se to = odpry-
skuje, na p. polejvání od hrnce
(záp. Mor.).

pršet 1. pršíjak z kry, jak z koze,

prší tak šupoce (tichý, drobný deštík),

tak apoce (silnjší déš), tak se leje

(liják), pršeio nech Bh brání (velice).

Proso nemá rádo, dyž mu prší doucha
(za obklasný list). 2. s akk. : Pršaío
veliké krop; pršeío žáby. 3. padati:

Ovoce prší ze stromu. Hrušky všecky
opršeíy. Obilí prší z dravého mcha
atd. Ženichovy stny velice pršíja,

dyž ich nevstiny ruce nelííja =:
oprchávají z obmítky (Suš. 487).

pršovaf, — pršuje^ pršívati (laš.).

prtaka, drobná práce: dycky
byía jakási prtaka (val.).

prták, švec (žert.), príaz, dlá
prtacinu.

prtaf, prínú, strkati : Nprtaj do
mn! Prta s nim (o podnapilém) laš.

prbr: »Dláme v lese prbr,*
když se prosekává hustý, mladý les

(od Jimramova, Maš.).

pru, -pou (i pol.). pora, párati

(Lor.)

prúa (vy-) sa, okázale, pyšn
se prohýbati na zad (val.).

prúd, -u, místo v ece, kde se

voda proudí, kudy se pechází, brod.

prdtek, -ika, co kdo prodlal
(Vek.).

prudký as, když je parné slunce
a teplý vítr suchý (han.).

pruha ^ pruh (záp. Mor.).

pruhá, -a, druh jablek bílých a

erven pruhovaných (Zl).

pruchavice, pl. f., pršky ilaš.).

prkles, -u, alej v lese prosekána
(záp. Mor.).

Prklest, tra (Blansko).

prula, druh brambor kulatých.

prlina, kotlina v lese (N. Msto).
prut: Do levé ruky prut rozma-

rýnu. Utrhla sem jí (fialy) próteek
= vtviku (Suš. 501, 220). 2. prut
u pluhu, v. pluh 22.

prtes, -u 1. díra prosekána,
2. spodní trám dubový pod chalupu
(Lor.).
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prtržník, potentilla tormentilla

(bot.).

prvrec, -rca, povrec, povrivý
(Vah.)

prvrectví, povrenost (Vah.).

prvlaky = mee, desky na
branách polních.

pruzok, lajdák (Lor.), kdo má
stále prázdnou chvíli.

pržeha, mihotání vzduchu za

letního vedra (val.).

pružina, pružný prut: Vemo-le
to proženo, meslim že t proženo
(Br.).

prv : Dy sem ti pravila od prvu
zaátku (Bart. I. 22).

prvá 1. Já so prvá = první na

ad pi he; op. zadá (han.). 2. »Ju-
hanes, te's to huál.?* >Hano prva!«

=: neudlal (Tišnovsko).

prvák 1. první roj, 2. kdo je po-

nejprv na nkteré pouti.

prváska = prvotelka v. t. (Dob.).

prvéj =: než: Prvéj to složíme,

Jozef sa vrátí (Luhaovice).

prvek, prvéky (Podl, hor.), prvka
(val.) =: prve.

prvnika = prvotelka (v. t).

prvotek : z prvotku, z poátku
(laš.).

prvotelka, kráva po prvním teleti

(val, laš.).

prvši, -a, -e = první: Ach tam
ona prvšu nocku dobe spá budže
(Suš. 55).

z prvša = z prvu, po prvšu =:

po prvé (val.).

prý vkládá se 1. do pímé ei:
A tož dež .hospode ikala, že máío
udíá, šate si zebraJa, »Já pré tu

nemosim be.« >Ach pré bž, já o t
nebudu piaka.« Ten pešií s teho

kupu pozd. Povidám, dež pesil:

>Hdy's odešit?* Pré »o puí druhé*.

»A eše nebeío po kup.?"* Pré >Ba
nebeío.« 2. do otázky nepímé: Postaí

ho k nám, hdy pré pojedem. (Mal.

XXIII. 45, 47). Srovn. že.

prye = pry: Jede synek, jede
prye, vzal mi od srdeka klíe
(Suš. 586).

prýš, -a, euphorbia cyp. (bot.).

prýšina (-é-), místo na poli nebo
na louce, odkud neustále prýští se

voda (Btcha).

Prženka, jméno hory (Vsacko).
Pržnica, -ce, tra (Vizovsko).

péacko, psíe, mladý pes (laš.).

psaní (dj) — psáni (list).

psát: Píše jak brhel = rychle a

dobe (han.). Mám to psané = erné
na bílém. Co néni psané, néni dané.

Janek už méí na husto psané = byl

v úzkých (Slav. L. XI. 229). Ti
páni si umijó dla z iovka blázna

:

pišó ho statkáem, a on má pár
mnic. U sodu je to psaný hospodo
a na hétmanstfi obchodem (Mal.

XXIV. 67). A co ten král za krá-

lovnu dostal, jako by ju vymaloval,
vypsal (Suš. 757).

pšatko, psíek, štn (Suš. 37,

laš.)

psí, nedobrý, zlý, špatný : psí dni,

poítají se od 22. ervence do 22.

srpna; jsou velice škodné dni všemu
(Mor. lid 246): Bude mt od nho
psí dni = zle se bude míti (Vah.);

psí duša =: zlý lovk; psí fialka,

viola canina; psí hlava: Už ai psí

hlavu by na nho strili :^ všecko
zlé o nm mluví, na nho svádjí
a p. ;

psí huba : » Což mám psí hubu } *

když se nkdo oštídá píti po druhém
z jedné nádoby. Ten má psí hubu
:= zlolajnou

;
psí houba agaricus

torminosus (Frýdlant)
;

psí jahoda,
paris quadrifolia

;
psíjazýek, plantago

lanceolata
;
psí kašef = erný (Peck);

nebudu ti nadávati »psí koleno*
(Bart. III. 498); psí mateí douška,
calamintha acinos

;
psí nos, popravky

v nedli po svatb (Lor.)
;
psí ocas,

jitrocel (dok. 126); psí patka, fringilla

linaria (Zábeh
) ;

psí tahy : dit se

poá natahuje a hubiku otvírá

(dok. 57) ; šak psínnu ticátku ne-
ujde= zaslouženému špatnému konci
(o darebácích) Df

;
psí trní, ligustrum

vulg.
;

psí ucho, chenopodium bonus
Henricus (od podoby list); psí víno,

solanum dulcam.; psí viša, physalis

Alkekengi; »psjé semeno kravské,*

nadávka kráv (Dob.).

psík 1. malá trénožka jedlová, na
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které se kují koné (val.). 2. u stavu

tkalcovského (v. t ).

pšíkaf, konejšiti plaící dít zvukem
pši, psi, pš (Vyhl. VI. XIX. 330).

psina, zimnice.

psinec 1. psí lejno (vých. Mor.),

2 psí bouda: Je zema jak v psinco

(Maš.).

psinka 1. opadálka, padavce:

A psinek byío také hodn (Slav.

L. X. 468). 2. drobné švestkové

ovoce chuti nahoklé. 3. psinky,

atropa belladonna (val.).

psíra, -n, psí bouda: Je tu zima

jak v psími (vých. Mor.).

Psisko, tra (Rozstání).

pšorka 1. jedovatá houba, 2. ne-

zdaené, zakrnlé ovoce (Lor.).

psostvo, pestvo, rozpustilost: Je

v nm samý psostvo (Kunštát).

psota, nouze, bída: Bží psota

pes hory (Suš. 675j, psoty = kusáry

(v. t.).

psotník l.traka (Podl.),2. stellaria

media (bot.).

psuja, -je, psujká, kazi (laš.).

psujoch, kazi (Kt., slov.).

psut 1. kaziti: Esli si ková, okuj

koníka, esli neumíš, nepsuj ho (Bart.

II. 437). Až (= a) mi moje konicky

podkovnek ze zíata npsuju (Suš.

361). 2. láti: Zepsút ho pod svtem.
psutý, psí, bídný: Psutý život s ta

kými gaTgány (val).

psuvka (psovka), nco nepodae-
ného: Je to (žito) ene taká psuvka

(laš.).

psyk! ^= pst! Tak se odhánjí
koky. »Psyk! koky zpozapeca!*
volá se, když picházejí neoekávaní,

milí hosté. Bezpochyby se toto místo

kdysi nabízelo hostem ku spaní (Lor.).

psykaf, psyk ! íkati, nkoho oki-

kovati (Kt. z Ostravska).

pšc ! pšoc ! zvuk, jímž se odhání

koka.
pšenika, druh hrušek drobných,

ervených, trpkých (Zábežsko).

pšeno, pšenná kaša = proso,

prosná kaše (horií.).

pškat, pšknút 1. kýchati : Poád'
se mi cosi pšká, dostanu rému. Za-

pškni! Zapškí. 2. o bublání pukajících

bublin na vrchu vroucí krupice, kaše

a p. kysajících látek atd. : Krupica

pšká. Na poli je mokro, tak to pšká.

3. muknouti, ceknouti: Ani nepškt.

Já nepškna rženec loskám (vých.

Mor.).

pškavý, pavý: Ze zemaisk po-

nášáí sa pškiiavý kú ze zemákovéj
mát (Slav. L. XI. 434).

pšnivec, -vca, mlsný lovk (laš.).

pšnivif se, mlsnti (Kt. laš.).

pšnlvosf, mlsnost (Kt. laš.).

pšnívý 1. vybraný, mlsný (laš.),

2. kdo pyšn ohrnuje nos (Vah.),

3. kdo se hned pohnvá (Lor.).

pšohavka, pýchavka, bovista (záp.

a sev. Mor.).

psota, -y, m. lovk slabý a hu-

bený (Vek.).

pšorka, -y, m. ^ pšoía (laš.).

pšoukat, mukati: Honza ani ne-

pšókal (záp. Mor.).

pštyl'e!, zvuk, kterým se odhání
tele.

pšvžt (dvojslabin), zvuk, kterým
se pivolává pes.

pta, -a : Na trhu byío moc ptá
= kupc, kteí nekupují, jenom po
cen se ptají (Vych.).

ptáky, -, 1. delphinium (bot.).

2. antirrhinum maius (bot.).

ptaí chléb, viburnum; p. mféko:
Tam chybí enem ptaí mféko = je

tam všeho hojnost (Vek.).

ptainec, -nca, 1. alsine (bot.),

2. ptaí trus.

ptaí, -a = ptáník (laš.).

ptáka, ptdnica, druh hrušek.

ptaj, -u, ptaní, žebrání : Vrátil sa

dom s ptaju (slov,).

ptaní, žebrota: Chodívává poptaú
(Suš. 386).

ptaný chléb : Soused pišel o všecko

a vil se musí ptaným chlebem ži-

viti =: vyprošeným, žebrotou (Kda
I. 39).

ptat \. s gen. =: prositi: Janíek
vody ptáí (Suš. 793). Ptale sme ho
goalke (záp. Mor.). Ta ženika mladá,

co nocleha ptala (Suš. 32). 2. žádati:

>Co za to ptáte ?< táže se kupující

prodavae. 3. najímati: Naptáí na
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jemen štyry žnice, aTe moht eše
ze dv piptat. 4. Zváti na svatbu.

pucák, kus chleba tlustý a krátký:

Kraje to na veliké pucáky (val.).

pucina, nepálená cihla (Zábežsko).
pucka, mí (ND. 177, han.).

puenka, puclatá ženská (han.).

pucovat, holiti tvá.

puák, palice na makaní brambor
pro svin (Lor.).

puátka 1. hrách ve vod namo-
ený, až puí, pak upražený, oma-
štný, posolený a opepený. Jídala

se na slavnost » Maeny* v nedli
smrtnou, nkde na škaredou stedu.
2. mladá, malá, tlustá ženská (dve)
Kt. Dop. I. od Místka.

puálník. V Mostkovicích za dlou-

hých veer chodí puálník. Nkterý
mladík oblee se v kožich na ruby,

na hlavu si vsadí chlupatou beranici,

do zástry vezme sazí a chodí po
ddin, tlue na dvée, a kde mu
otevrou, poerní otvírajícího a na-

háže smetí do sín (Vyhl. I. 126).

puanína, makané brambory pro

vepe (Lor.).

pilík, fuik, pes (slov., val.).

puina, silný zápach (Vah.),

puit, verb. caus. k slov. puknut,

initi, aby nco puklo, vypuklo: Pu-

íme puáíku. Puím, puím píša-
leku. Spadl s peci hoíúbek, roz-

puil si žaíúdek. Vypuil na nho
odpuste it. — To m .pui = ujímá

v biše (Frenštát). — Cosik ju puí
:= duje se, hnvá se (Vah.).

puit, pjiti: Pu mi, syneku,
nožika (Suš. 435).

puivká: Mám peníze na puivce
= pjeny (Jevíko) = požaj (v. t.).

púka (póka), píspvek na sva-

tební hostinu (protože se zase oplácí)

Záhoí lip.

puat, bobtnati: hrách namoený
(= puí), dvei, rámy oken od vlhka,

sú napualé (vých. Mor). Beka
zpuaía (Slav. L. Xí. 435).

puek, -ka, žaludek vepový
(Podl.).

pud, koryto, kterým voda bží na
mlýn: Vybhl tovaryš mynáský na

pud (Kda II. 42).

pda. Za eské »na pd* íká
se nejvíce »na he* ; na podlaze

(záp. Mor.) ; na vrchu (laš.) ; na po-
vafe (val.) ; na strop (Kunštátsko)

;

na ponebí (Jihlavsko a Znojemsko).
pudi, -a, kdo pudí (v. t).

pdina, haluzí v pístodolku pod
snopy nakladené, aby zboží vysychalo

(Luhaovice).
pudit: Ten lovk poád' pudí=

1. popouzí, dráždí, 2. všude štárá,

vše proštárá (Kt.).

pudto, pudélko 1. (pudýíko) malá
mírka na obilí (Btcha) 2. pouzdro,

tobolka; pudío na jahody (z kry
stromové) (val., laš.), 3. zadek na
nohavicích: Vyezat mu po pudFe

(hor.).

pudmístr, purkmistr, obecní sta-

rosta.

pdnt, obilí na sýpce pdní, bývá
zpdnlé = tuchne a plesniví ; proto

teba je astji pehazovati.

pdní, -á, n. = pdina (v. t.) Df.

pudrovaný: Chodívali za mnó
ernovocí chlapci s pudrováno hlavo

(Suš. 290; kulturnhist. zajímavo).

pufan : » perovský pufan*, pezdí-
vají Perovanm okolní vesniané=
potrhlý.

phoní bývali svobodníci a mli
svobodné usedlosti za svou službu

(dodávati od zemského soudu phony,
t. j. žaloby neb obsílky). Sídleli za

starší doby v 7 obcích (arch. II. 10).

puchavica, -ce: Ty šišky sú jak

puchavica=pkn napouchlé (Jicko).

púchavina, pouchlá, zpouchlá role

(laš.).

púchtý, nakyslý, kyprý : Prv chléb

nebývá! tak púchíý jak vil. Ze sía-

nicú (slanou vodou) šišky sú púch-

réjší (Zl.).

puchmo, dusno (Kunštát).

puchý 1. mchý vepový, 2. =
pucheina, váek (na tabák): Napl-

níme svoje puchýe penzi (Suš. 701).

3. Mám ruce samy puchýe (nasko-

ilé od horkosti).

pjit. Uritá míra, váha, poet
pi tomto slovese vyjaduje se akku-
sativem, sice užívá se genitivu : Pj-
te nám mírku mouky, dva loty kávy,
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ti zlaté — voza, motyky, mch.
Pj, formánku, bie svého (Suš. 7).

Pj ty mn, má mitá, bííého šáteka
(Suš. 337). Srovn. požat, puit.

puk 1. baf z dýmky: Udíáí ti

puky z fajky (vých. Mor.). 2. My-
slivec namíil — puk ! a psík byl dole

= stelil (Kda I. 67).

puka, -a, 1. Z bezových silných

prut, vytlaivše z nich »duši«,

chlapci dlají si pukae
;

píst do
pukaa slov toma. Z pukaa se

puká dvma koudelnými špunty

(ND. 185). 2. lovk naachoený,
rozzlobený.

pukat, -a, bábovka (laš.).

pukaTa, -le, kvtník (laš.).

pukance, -, peené buchetky
spaené mlékem, pomazané medem
a posypané makem; jídlo štdrove-
erní (slov.).

pukat 1. stíleti z pukae (v. t.),

2. práskati biem (Opav.), 3. poku-
ovati z dýmky: Torek poká ž i-
buka (fig. 21).

pukatý, vydutý, napouchlý: rukávy

(laš.).

pukavec, -vca, vlí mák, protože

jím dti o elo pukají.

pukavka, bouchaka; dti si jí

dlají z bláta (laš.).

pukeš, -kša, cvalek, zavalité dcko
(Zl.).

puketa, kytka (laš.).

puknut: Daj mi puknut = udlati

nkolik puk z dýmky.
pulec má tato jména mor. : špuFec,

špufá (val.); panohíavec (Srbce, na
Perovsku), paíohíavec (Vizovice),

paohiavec (Lipník); prcek (val.);

híavá (Zl.).

puTena, hloupá osoba, hlupák (laš.).

pt noci (ne: plnoc!): A jak byío,

pl noci (Suš. 85, 127) — bylo o pí
noci.

ptpán, chlap, který se dlá pánem
(Kunštát).

plroní sv. Jan =:: Ktitel (han.).

pulvir, holi.

pumpava, potentilla tormentilla

(laš.).

pumpelica, -ce, pampeliška (dok.

126).

pumr, pes samec (laš.).

punata, -y, m. = punocha, ne-

šika, hlupák.

puntovat, páchati, dovádti: Co
poád' puntujete ? (Podl.)

puntový slúp podpírá ve stodole

patra (v. stodola).

pupák 1. druh jablek, >má pri

stopce pupence* (hor.). 2. = pu-

kanec (v. t.).

pupava 1. taraxacum oíf. 2. car-

lina acaulis.

pupek 1. = pupenec (laš.). 2. =
pupky, pupence = hubavice (v. t.)

záp. Mor.

pupenec: Rže majú Tetos moc
pupenca (coll.).

pupénko, pupéneek: Z toho révka

pupénko, z toho pupna lísteek (vy-

roste) Suš. 50.

pupínka, karkulka, dtská epika

:

Pupinky nebyly laciný (dok. 13).

purylka, hrubá polovlnná sukn
(Ž. obr. 6).

pusikovat, pusy, hubiky dávati:

My zme pusikovávali za svobodna
(dok. 156).

pustait, pustým býti, dovádti

:

Dti ceíý den pustaiíy (vých. Mor.).

pustatlna, pouš: Nedaleko Hodo-
nína, tam je velká pustatina (Bart.

III. 704).

pustelník, poustevník (laš): Budu
pustefnikem (Suš. 515).

Pustlm m. : do Pustima.
pustina, pusté, neobdlané pole

(laš.).

pustit 1. nkomu nco = pene-
chati (r=iiberlassen!) za to, za sám
koupil : Pustíí nám tisíc šindel. Puste
mi toho koa! Pustil mi dva íokt
plátna. 2. Vela mi pustila žídlo =
upíchla mne. 3. Pustit po nkom n.

o nkom: Ona už po nm pustila

=

žena nedoufala, že se zmizelý muž
vrátí. Už pustili o nás =: nedoufali,

že okejeme (aufgeben).

Pústka, coll. pl. f., na Pústkách,

tra (Zl.).

pusto, -a, rozpustilý kluk (vých.

Mor.).

pustovat : Dti pustujó = jsou
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pusty, dovádjí (záp. Mor.). Dcka
pustovaly (dok. 117).

pustý 1. prázdný: Vezmi sob
kamarády pes ty pusté vinohrady

(kde není lidí) Suš. 261. Ujíždl s ú
na pusté hory (Suš. 367). Konec
masopusta každá kapsa pustá (Mor.

lid 85). Chodí z pustého do pražného
=:: okolo úhl (lenoch) Zl. Paseka
ide na pusté =: pustne (val.). 2. roz-

pustilý: chlapec.

púšat, -ám, táti : Púšá tam. Už
hodn pustilo.

pušica, ce, krabice (st. puška)

Df.

pušóina, kus gruntu odprodaný,
puštný (laš.).

puši!, puhm, zvuk, kterým se pi-

volává tele, jehn, híb (val.).

puška, vulva (Jicko).

pušpán, z nm. Buschbaum.
pu, puf! zvuk, kterým se pivo-

lávají slepice.

pútec, -tca, pšinka ve vlasech.

putnka, slepice (lich.).

putina 1. úponka chmele, fazolí

a p., die Ranke, 2. klika na kabát,
oko na všení, die Schlinge, 3. okraj

klobouku ; klobouk má svršek a pu-

tinu (Zábežsko). 4. putiny v. hrabíca

1. 10.

ptko, ást dud, v. gajdy 5. 13.

putráctvo, daremné toulání, toulka

(laš.).

putrák = pytlák (od Píbora).

putlia, -ce, petlice, skoba (val.).

putlina, smyka, oko (uvázané):

FFašeka z ingustem viseía za putlinu

na páíce (hlavice, knoflíku) okenného
rámu (Slav. 'L. X. 135). ChytáJ

ptáky do putlin (val., laš.).

putr, putra, máslo stluené ; roz-

topený putr slov máslo: chléb

s putrem, šišky s máslem.
putyfarka, necudná ženská (val.).

putyra, nádoba obruemi stažená,

dvojuchá, na 20—30 máz, na slé-

vání vydojeného mléka (val., rum.)

LN. I. 202.

Putyrky, pl.f., les naVsacku(Vck.).
puva, výr (slez.).

pvodná zem, která se pohodln
obdlává (Vych.) = povFná (v. t.).

pýchat: Péchá mo z krko = íhá
se (Maš).

pýchovat prádlo, na kotle vyváeti

(han.).

pykat: Toho (uitele) ledi pekaji

= litují, že odešel od nich (Viškovsko).

pyra, pyfa ! zvuk, kterým se pi-
volávají husi; odtud: pyFe, pyFenky
= husi (lich.) Jicko, slez.

pypta, fušer: majstr pypía.

pyptat, -pFu, fušovati : Ten to zpy-

ptáí! popypiat nco = pošpiniti.

pý 1. -u ::= pýr, 2. -a, zlobivec

(val.).

pýení, 1. drobné, mladé osení

(Prostjov), 2. žhavý popel : Pýení
ven vyskoiío, všecko sa potíúkio

(Suš. 704, slov.).

pýlf sa, nadouvati se zlostí: HFete

ho, jaký to pý pýovský! pro takú

darebninu sa bude toléj pýh! (val.).

pysk, -u, huba: Zaveš pysk! Do-
staneš po pysku! (laš.).

pyskál', -a, pyskatý, kdo má veliké

pysky.

pýskata, -y, m., fušer (Vah.).

pýskaf 1. mazati, špiniti: Vypýskái
na ten obrázek kde jakú barviku.

Ceíý stí popýskáí mák. 2. špatn
dlati, fušovati: Krají to popýskáí

(val.). 3. hubovati: Npyskej, babo,

nic nvypyskaš! (Kt. z Ostravska).

pýskaf sa, v jídle se pehrabovati

a špatnjší sousta odhazovati (Vlk 5).

pyskovaf, peskovati :Pyskovaísam
sebe z hluposti svojej (laš.).

pysku, kdo má velký pysk (hubu),

nevymáchanou hubu, huba: Pysku
pyskuje ety den (laš.).

pysuTa, -fe, jméno krávy, »pyšn
sa nese* (val.).

pyšury (pešore), veliké pysky

(Jevíko).

pýšit se, pyšniti se: Ti se pýšili!

(dok. 164).

pyšnica, -ce, tagetes patula (bot.)

Zl.

pyšný, pkný: šat (Podl.), pyšné
rže, aster chinensis.

pyšo, -a, pyšný lovk (dok. 202).

pytá, (Ostravsko), pytacka (val.),

pytajka (Místecko), žsbrota: Chodí
na pyty, pytaku, pytajku.



349

pytat, pitat^ ptáti, prositi 1 . s gen.

:

Chreba si pytajte (Suš. 140). Pítat

si od miíéj šjateka bieíého (er.
73). 2. se dvma akk. : Pytai sem ju

ervenu ržiku (Suš. 353). 3. s inst.

doplkovým: M družku pytaía ^
družkou, za družku (laš.).

pytat se, ptáti se, tázati se : Pytaía

se koka koky, má- li kocúr pazúry
(Suš. 641).

pytra, -e, f., coll. = pytláci: Tá
pytFa kde jakého zajíca vytue.

pytrák, melák rezavý (ND. 212).

pytre, -a, m., tlusté stevo hovzí,
na bachoice (Zl.).

pytrovaf sa, taniti nepkn, v neas
nebo vbec pozorovateli nemilo (Zl.).

pytlvka, 1. zpropitné mlynarí-
kovi od mletí (laš.), 2. druh jablek.

pyzda, pizda^ vulva (srovn. pyj).

R, .

rabiják, rabijácký lovk, zuivec,

surovec (vých. Mor.).

rabovat: Matka rabovaía synkovi
v kapcách= prohledávala (Slav. L.
X. 299).

rabuša, -še: V každé hanácké
hospod visívala za stará raboša,

erná tabule, rozdlená bílými á-
rami na tolikero oddlení, kolik bylo

usedlých v obci, poznaené domov-
ními ísly. Na »rabošo« zapisovalo

se, co který usedlý zstal v hospod
dlužen (Hoch 39): Tož to tam pi-
pište na rabušu! Srovn. vrub,

rabuše, pl. f., provázky, oprátky,

kusy mladého lesa na vysekání roz-

mené a prodané (sev. Mor.).

rabutf, clematis (bot.).

rabvka, rabování, drancování: Že
pak ale na mst na rynku vína ne-

bylo, nkolik tch granatýr na ra-

bvku do fary vybhlo (Vyhl. II. 78).

rác, -a, trumf v kartách: »eho
rác?« »Sip« (zelen). Jati povím, eho
je rác = za je toho loket. Už véí,
eho je rác = kolik uhodilo (vých.

Mor.).

racovat, trumfovati.

raet, rachotiti. Z dafeka zara-

ety koáry. Už odraeli na vži =
odrachotili v týden pašiový. Až za-

píšu, všecí sa vyraá ven = vyhrnou
hmotn (val.).

aet : Zpívajú, až tak raí (Podl.)

;

jinde: jací, huí. Nejveselejší je to,

dyž všecí hospodší veznú muziku,
to možete ohluchnut; enom raí na

všecky strany = huí vískav (dok.

71).

raci, má význam mezislovce: Och,

Jezusky raci! (Slav. L. XIII. 112).

raica, -ce, potentilla vrna (hor.).

raík = raci, radji : Já tam raik
ani nepjdu (Slav. L. XI. 483).

ráit. Jednoduchého slovesa toho
lid užívá jen mluv s knzem, ale

asto složenin : No, že se uráil! ^
z tžká odhodlal. Vyráil se = nerad
se vypravil. Sen se mu vyráíí =
vyjevil, splnil.

rád -a -o 1. s dat.: Sú rádi ho-

som, budu vám rádi. Zastelil sem
kurotvu, téj sem bý radši jak zají-

covi. Ona kýšky nechce, a já su

ráda téj (Zl). Ach, mj milý máji,

my sme tob rádi ^^ND 264). Potom
budeš tomu ráda, kerý pase svin
(Suš. 297). Sme rádi tem penzom,
že už sme jich dostali (Mal. XXIV.
66). 2. Byli z toho rádi. 3. Ve spojení

s nkterými slovesy, ob. v ase pí-
tomném, rád mívá význam lat. solere,

. cpiksLv: Eše na stole se to rádo
pipálí (dok. 106). Oškvarky rády
stuchnou (dok. 113). Kdyby byly

ovce skotny, po tom koení rády
pometají (Mor. Hd 267). Na podzim
rádo pršívá. Dyž dráb hlavo kévá,

neád veer bévá (Suš. 512). Pozn.

Ve vtách »Kravaky na pastv rády

zpívají.* >Po obd rád si zdímnu*
a pod. má rád svj pvodní význam,
ale vidti, jak snadný jest odtud
pechod k oznaování dje optova-
ného: Kravaky na pastv zpívávají.
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Po obd dímávám. 4. Co bys rád

= co chceš? »Co byste rádi ?:^ co

porouíte?* tázavá se kupec, hostin-

ský a p. píchozího. 5. V náeí
val. a hor. pojí se rád hych s infi-

nitivem: To bych já sa neád do-

žra. Rád bych pomoc. Ráda by
k nám pijít'. Rády by to dosta.

Rádi by Janíka na tú vojnu zadat

(Bart. II. 357). Ráda by tancovat,

afe sa bojí (ib. 294). 6. rád zastu-

puje asto ve vt urité sloveso :

Hanáci rádi máku (jedí) Vyhl. II.

160. Dyž rybu vyloví, ráda by do
vody (skoila) jak sa díva vydá,

ráda by svobody (Suš. 469). Zabe-
aía kráva, že by ráda na poFe (šla)

Suš. 483.

ad : StáU tam ad adem = ad
vedle adu. Hrnuli se ad adem
(slov.).

ád polní, polní náadí krom
vozu, tedy pluh, koleka,'brány a p.

:

Pomimomotyky nepotebuje žádného
ádu (val.).

rada : Syneku, zlá rada, mamnka
kázaía, dyž ty pindeš pod okénko,

abych t vyhnaía = všeob. zlá vc,
zlá píhoda a p. (Suš. 344). »Já sem.

ti ten rada, ta rada*, praví se dle

toho, chce-li muž nebo žena íci »jsem

ti tou radou* (Vah.). Bylo penz,
že jim nebylo rady. S tym snhem
nni žadne rady (marno mésti, když
stále padá) (Opav.). »Co tinéni rady?*

praví se neposedovi (Zl.). Marná rada

toho bude = velmi málo (Slav. CL.
X. 468). Je v rad, šél do rady, majú
radu = sezjsní, kteréhož slova lid ne-

užívá.

radit : Ra radu =: pora (Bart. I.

128). Už si radíme jeden druhému
= pomáháme. Radijú si jak možú,
sich fretten (dok. 125)

adif 1. s kým, mluviti, hovoiti,

2. vyadi komu, ublížiti (slez.).

ádka = hádka, hada (v. t),

záhonek: Sednu na zahrádece na
poslední ádce, na bílé leluje (Su§.

485).

radlíca, -ce, železo na radle.

radliák, pluh o dvou radlicích.

radlo (viz obr, na str. 351.).

rádovaf, býti rádním v obci: Už
nemusíš rádova fetos (Slav. L.
XI. 275).

Radocha, píjmení.

Radosf, tra (iron.: bahno) Náklo.
radostníek, svatební kolá: Po-

žiaj nožika, fen si já odkrojím
svého radostníka (Suš. 148).

radostníky, koláe peené na
> svainu » (v. t.) Jicko.

radostník (radosnik), krtiny (Klim-
kovice).

rádoš : Skopy ezníci kupují na
páry, vybývající, na p. ticátý pátý,

je rádoš ; ten se dává nádavkem (Zl.).

radovánek, mlezivo (v. t.) Zá-
bežsko.

Radovánky, pl. m., tra (Otroko-
vice).

Radovany, pl. m., vinohrad (Bor-

šice).

raduša, -še, kráva, » které je kra-

vaka ráda*, ervenobíle strakatá

(val.).

radvan, hlupák, nemotora (val.).

ráf, (laš. ráfa), železná obru na
kole (z nm. Reif).

rafika = trafika (Podl.).

rafnúf, uchvátiti, raf! = uchytí

(laš.; z nm. raffen).

ráfnú n. rápnú, udeiti (val.).

Ragá, -a, tra (Hulín).

ragan, nezvedené (vtší už) dít

:

Rodie mli už tch ragan šest

(Vlk 3).

rachat, o zvláštním, rachotivém
zvuku : Prase rachá (rochá), žába
rachá (rachota, rechoce), etaz rachá
=: iní (laš.).

ráchat— achnút, práskati biem :

Pastý achl koárem (dok. 242),

záp. Mor.
rach, napodobení chestivého zvu-

ku: A rachy, rachy, enom to praš-

elo (dok, 258).

rachetia, -e, rachométfa : Stará r.

= stará dívka.

rachnatý = rapnatý, chrastavý:

žába (val.).

Rachny, pl. f., les (Litovelsko).

rachota, -y, m. kikloun (laš.).

rachovaó, poítati (laš.; i po!,):

SporachuJ to sob (Suš. 226).
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rachunk, -ku, poet (laš.).

raják, druh brambor.
rajdák, druh tance, rejdovák (Suš.

602).

rajdaf sa : Kdo má chzi zdlou-

havou, kdo plete nohama, ten »sa

rajdá*, je »rajdavý« (val.).

rajdovat, íditi voje, když se vz
nkam potlaí: Muj tatiku starý,

moje zíate oje, dy st rajdovali,

dycky byío dobe (Suš. 490, laš.).

Ráje, v Rájoch, údolí (Vizovice).

rajka, druh hrušek.

v rákoši = na jakémsi, mythickém
snme (Df.).

Rakousky (-ó-), tra (Bedihoš).

Rakovec, -vca, tra (Rovensko).

rakvka, »raí oko* (vých. Mor.).

ramovaka, široká motyka (záp.

Mor.).

rampúch 1. otvor z elistí (armén-
sky rapuch = sopka, Zeit 1895, str.

103). 2. v komín sú rampúchy, na
kterých maso zavšené se udí (Kt,

z Ostravska). 3, díra pro vzduch do
sklepa (vých. Mor.). 4. díra pod

Radlo.

1. hídel, 2. slubica n. pední sloupek, 3. socha n. zadní sloupek, 4. ruka n. rukovítko,

5. radlo, 6. náradník. 7. rozhony, 8. klíny, jimiž se hídel níž nebo výše staví. — Radlem

na záp. Mor. se peorává, brambory vyorávají a p.

Rajna, tra (Ježov).

rak 1. Podle barvy rozeznávají ve

Slezsku raky: erné (když se vaí,

nezervenají), žluté (ti jsou nejlepší),

modré, zelené. Též se raci dlí podle

toho, kde žijí : olšané (erní), bainae
(plaví, krátcí s klepety hrubými)
Vyhl., VI. XIX. 737. 2. Když se žin-

ica vaí, sýr zbylý sráží se v kou-

sky, které šlovou rak (LN. I. 203j.

rakoš, -a, hranice cihel (laš.).

rákos, -a, beseda: It do rákoša

(hor.). Dyž je koce sedm rok,
idze ráda do rákoša = utee (Dob.).

Baby (arodjnice) a koky bývajú

oknem, kam se svádí do nádobky
voda stékající s oken (laš.). 5. zmr-

zlý led na okape (na záp. Mor. ; na
vých. Mor. stechýf).

rampulák, žlutý, velký knoflík ko-

vový (Líše).

Ra, -, f. : Okolo Štrasburka tee
Ra krvavá = Rýn (Suš. 584).

raná : Pišel mu do raný (in den
Wurf). Dlal raný (zuil). Je ho raná

(je tlný, silný v tle). A hned' z rané

mandefe pevracovalo (najednou, ná-

hle) Mal. XXIII, 34. Je tak unaven,

že si sedne od své raný (neteba ho
pobízeti) záp. Mor. Všeci na ránu
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pišli (najednou). Pravil, že by mne
v tú ránu zabil (na míst) dok. 162.

Esli jí nco v tú ránu nedáte, dupe
nohama (hned) L. XI. 272, Šeb.

Všecko v ran prodat (v celku) Zl.

Mosí se to díat po kúsku ; v ran
by to byío moc (najednou). V ran
to zpozoroval (hned). V tý ran tu

byl (práv te) záp. Mor. Za ránu

(han.) = na ránu, najednou.

randh'ky, - 1. delphinium, 2. aqui-

legia vulg. (bot.).

ráat -ám, i-u, ovoce kamením
n. holí rážeti. Oechy vždy se holí

>ráajú« (vých. Mor.).

rán, -te, radtko, dít ráno na-

rozené (Ž. obr. 124).

raní, n., raní mše : Dnes bylo díúhé
raní.

raníko, asn ráno: V úterý ra-

níko (Suš. 461).

ranit: Raniío ho (mrtvice) laš.

ráno : Pišel šohajíek na rán
(Suš. 540). Jak bylo na rán, hosti

se schádzajú (Suš. 779).

ranocel', plantago maior (Kt.

z Ostravska), že celí rány ; srovn.

tamtéž ranoce/ný z »Rost.« Tak slov
ta zelina i zde onde na Morav.
eské jitrocel je tvar záhadný. Vy-
kládá se jako jatrocel, ale zelina vý-

hradn na rány se pikládá, od jater

se jí neužívá nikde, a pak churavá
játra se /lojí, nikoliv celí. Snad v Ce-
chách bývalý ranocel nedorozumním
promnili v jitrocel, vidouce \ e slo-

ženin ráno?

ranostaj, ranostajek — ranostajka,

ráno asn <^stávající (val., laš.) : Pa-

sáka polévají, aby byl erstev a ra-

nostaj (Mor. lid 243). Rozina byla

robka dfná, ranostajka (Vlk 84).

rantoš, -a, varmužka, usazenina

z másla, k<jyž se vyvaruje (N. Msto)
= cmúr (v. t.).

ránu Ta, -Fe, ranoša, -še, jméno
krávy velmi ervené (val.).

ranusenko, asn ráno (laš.): Rá-
no ranuáenko drobný deš padá
(Suš. 207).

ranuška, raný brambor.
raný na Podluží, Laších, Jicku a

Kelecku, jinde skorý.

rané, -ého = raní (v t.): Eše
nešli z raného (laš,).

rap, spch, pilno: V tem rape

sem zapomél (též : v téj rape). Bylo
s tým tak na rape (val.); rapem n.

rapkem = honem (laš.).

rapaka, hrkávka (v. t).

rapák, druh brambor »rapavých<.

rapálí, neschdná, kamenitá cesta

(Jicko)

rapaa, n, šalvj (od >rapavých<
list).

rapaáky, pl. m., »rapaté«, drsné

ruce (han.).

rapatý, drsný: rapatá grapa ==:

kostrbatá strá (Vlk 38) = rapavý
(v. t.).

rapavec, -vca, rapavý, od neštovic

poubaný (dok. 230).

rapavý 1. drsný: list, jaký má na

p. šalvj; rapova žába = ropucha.

2 porýpaný od neštovic: Ten tvj
starodávní bude si pej brat tú ra-

pavú (dok. 63).

rapec, -pca, úzký emen, jímž se

upevují nohavice okolo pasu (slov.).

rapnka, druh epy, drobné a bílé

(Br).^
rapf, praštti: Až mu kosti ra-

ply (laš.).

rapita, utíkati (laš.).

rapnout n. rafnout, drapnouti.

rápnúf n. ráfnú, udeiti (val.).

rapotá n. rapotaka = hrkávka
(v. t.) Df.

rapotat, o chestivém zvuku : ra-

potá, straka rapoce (vých. Mor.).

rapouch, trudovaka (v. t.) záp.

Mor.
rapouchovatt, trudovatt: Vše-

cky karlátky zrapouchovatly (záp.

Mor.).

rapucha = svízel (v. t).

rapuša, -še, kvaka, rábka (Zboro-

vice).

rárohy, -, harabouzí (val.).

ras má jména rozmanitá: drá,
da, dí, dík, drda, daša, šerha,

kadra, piterka, pastý, oprava, po-

hodný, výtažný.

asa, -se 1. kvt lísky (amentum),
2. klas ovesný.

ása, záe (záp. Mor.),
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rjaseníca, -ce, letnice (zeje »urja-

sená«) Dob.
rjasi, asiti, ásným init, faldo-

vati: Rjasiía letnicu. Má letnicu p-
kn urjasenú (hor).

rasovat se s kým, hádati se, tu-

piti nkoho (Maš.).

rasovák, druh kožicha, v. kožuch.

raška 1. ermáek, 2. fazole bílá,

po ernu strakatá.

Rašovec, -vca, tra (Blansko).

raf, , f., pazneht oví, kozí a p.

(val., laš.) = ratica (v. t.)

rataj, -a. Na vtších statcích ve

Slezsku mívají také »chlopa«, jenž

má dozor nad eledí pi práci, kde
hospodá sám na to nestaí, n. kde
hospodáe není. Za stará prý mu í-

kali rataj.

Ratajka, jméno louže na Mlatcov
v zahrad . 26.

rátat, poítati (val.).

ratica, -ce, 1. = ra (v. t.), 2. Klau-

enkrankheit.

Ratikov, les (Kel).

ratisko, rukov hrábí (dok. 288).

raubšík, pytlák (z nm. Raub-
schiitz).

raubšíif, pytlaiti: Krampota
raubšííí (Vlk 14;.

ravai : Žába rave = rachota (sev.

Mor.).

ráz (i raz), -u 1. rána, 2. -krát

(val., laš.) : Lepší ráz chvaía Bohu
než dvakrá dá-li Bh. Býí sem tam
ráz. Raz mn dal, a po druhé již

mi nechtl da nic (Kda II. 60).

Mohou si koupi raz tolik krav (Kda
II. 169). Nemám ráz co na sebe vzí

(= zhola nic). Ráz to, ráz to (jednou,

po druhé). Raz byía hranica hrub
obsadná =. kdysi (Vlk 37). ZatahU
prvši raz, druhy raz, po teti (Suš.

189). Tu kerýsi ráz som tam boí

(Dob.). To byto iny raz (jindy). Co
kerý ráz okusil, okénkem vyzímusií
(Suš. 172). A tak je to každým rá-

zem (po každé). Ani rázu nzaprchío
(ani jednou). Dybych ja ti museí
kolibeku día a rázu do ni nati
(Suš. 702). Neraz sem to síyšél (ne-

jednou). Raz dna jieme (jednou za

den). Kúríme (topíme) dva rázy da

íhor.). Sedym razii omdFeía (Suš.

86). Prišjoí sedom razí k nám (Suš.

353). Kefko razí pozreí's na moje
srdeko (Cern. 70). Baina do rázu

se ztratila = najednou (Kda II. 273).

Vypil Dlnou sklenici vína od rázu

(Kda I." 248). Od rázu jí híavu sáí
(Suš. 9). Z rázu se chytiJ =: hned,

náhle. Jak ho eže tak ho eže, ráz

vedle rázu = ránu za ranou (Kda II.

50). To je o ráz a može by zle^
jednou to udlat (Jicko). Nebudeš
po ráz u nás :^ ne tak hned (Jicko).

Mladzeneku míady, maš za raz um-
rlci :^ hned (Suš. 12). Moja milá

má takovú mas, ona vyhójí za jeden

ráz (Suš. 152). Udeilo raz za rázem.

ráz díví, hranice, sáh: Dones
díví z rázu (záp. Mor.).

razgat, bíti (Podl.) : Tam ho cosi

chmatne. a že mu to tam narazgalo

(dok. 235).

razit 1. Razí to kúem =pí. Má-
slo už razí =: wird ranzig. 2. na koho
= podoben býti: Razil trošku na
vás (val ).

rázka n. rázek, hromádka: penz
(Líše).

razsocháí, smrkové koví (Ji-

hlavsko).

ráztoka 1. potek, pokud tee
horským údolím: jak vyjde z lesa

do pole, sluje potok (Viz.). 2. údolí

lesní, též dolinou zvané (val).

razvka, kesací hubka, která »od
rázu « , na jed no zakesání chytne (laš.).

ráž, -a. Ráže jsou kuliky hlinné,
v peci hrníské vypálené a polévané
(glasované) na hraku dtem. Zemáky,
jabka a pod. jak ráže = drobné.

rážat, ám, porážeti: Ja všecky já

budu rážat a z hospody ven ich há-

zat (Suš. 570).

ráždí, -á = roští (Df.).

ražitý, rozrašitý, ramenatý, silný

(Jevíko).

ražlívý, žhavý: popel (Vah.).

ražný 1. prudký, bystrý, rychlý:

voda, k, jízda, krok. Býk je ražný
= prudký do skoku. 2. Náš chlapec

je ražnjší == silnjší. 3. ražný kame
= ostrý (Vah.). 4. ražno, z ražná,

prudce.
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bílka, pl. n., hebílko, kartá na

kon (Jimramov).

rebeaf sa, tpytiti se : Dyž síúnko

svítí, v horách sa všecko rebeá
(val.).

rebentit (slov. val., han.), rebendit

(Jicko), hlun mluviti.

ebit se, smáti se (Žár).

ebný, evný, bríinstig: jelen; .
as, Brunstzeit (Kt. z Ostravska).

rebont, -u, rebentní, hluné mlu-
vení : Jakýsi šum a rebont je zna-

menati (Slov. obr. II. 142).

rebošit=: rebentit (v. t): Spustili

to (fonografj ale štyrykrát, a dycky
jinší to rebošilo (Vyhl. I. 77).

rebrovat =žebrovaf. Chudý do-
bytek rebruje= vidti mu žebra (Df.).

recar, -a, druh jablek.

ei, jáku, prý, ka, jakoka
(laš., val.). asté je toto reci v ná-

eí lašském, a nkteré osoby je

takm v každou vtu vkládají:

A hd's ho ei ptat sem ho vzat?

Ja sem pravit ei, aby teho nechali.

Udtaj, pravita sem ei, poruenstvi.

eci, synku, afe by sa's ošidit! Tož
ei (= pravil jsem) pome. On si

ei jak živ podle chuti nezakúí (=
jakoka). Šét ze Žoškú k muzidze a

kúpít jí za groš goatky, ei: Tu
máš, pij ! = ka (Vlk 44). A sám
jí doraovát ei. aby si Ozefa vzata

(Vlk 58).

e: Být sem s ním v ei =: mluvil

jsem s ním. Mli sme vás v ei =
mluvili sme o vás. Nadíali si Teda

trochu ei ; má z toho leda trochu

ei = pomluvy. Pite k nám na

kúsek ei. To je e jako rozprávka

= nijaká = To je e jako s kozu
otenáš (Slav. L. XI. 484). Za eó
zme zapomnle na fšecko. Velmi
asto klade se výraz za eó jako

pipomenutí, znamenajíc tolik co

»poka, pokéte!*: Ja za eó, po
em ste prodale ten jemen.? Gdy's
pijel vru za eó ? Jak se miváš za

eó.? (Mal. XXIV. 150).

éek = zejtek (Btchaj, viz

ejek.
eisko, eišt (val.).

enica, -ce: >To je enica!* ^
mluví hbit, vtipn a ráda, má dobrou
vyídilku. Také o dvátku, které,

a malé ješt jsouc, již dobe a rádo

mluví. eník se v tom smysle ne-

užívá (Zl.).

eník, veronica oíf. (záp. Mor.).

enovat, iter. fenúvat^ mluviti,

hovoiti: Stáli u vrat a eovali.
A já dóm nepjdu, doká se svú

mitú enovat nebudu (Suš. 414). Ja
di, neenuj ! No tož už bž a ne-

enuj (Slov. obr. II. 29). Ty husle

mu tak enujú = pkn hraje.

ený, kdo je od ei, rád se dává

do ei, hovorný; op. nemluva (slov.,

val.).

réda serpentina cesty (Zábežsko);
na Br. pl. rédy (réde) : Dé pozor,

neskac vz v rédech!

redigovat: Kde ten stl redygu-

ješ.? = odstrkuješ, stavíš. Redigovat

ho na hru spa =: klidil, vedl (val.).

redykaf, sthovati, uklízeti (val.):

Z koliby sa peredykaty besedy do
sušírn (Slav. L. X. 375).

regina. Na zadním voze svateb-

ního prvodu, na položeném toe-
ném kole, ze slámy bývá nastrojená

figura na pólo ženská a na pólo

mužská, zvaná » regina na kole*

(Vyhl. II. 136).

regul'ka (rekufka), réva, bílá i erná,
drobné hrozny, málo vyzraje, nosí

dost (Podl.).

ehnit sa, smáti se hlasit (Slav.

L. X. 467).

eho, -a, kdo se ehoce, smje
na celé kolo (Vah.).

ehoka =: rohožka (N. Msto).
ehotá = ehtaka (val).

ehotat: K ehoce = ehtá.

Straka ehoce (Suš. 696). Zástra
mu ehotata koFe bok = šelestila.

ehotat se, smáti se na plnou

hubu.

ehtadlo, smíšek, zvi. ženský : Vy
ehtadla!
ehták: Trhm o sv. Jan íkali

ehtáky^ ponvadž vedeno na n se

všech stran množství híbat s mat-

kami. I nastalo ohlušující ehtaní jak

od híbat, tak od kobyl (arch. I. 89).
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ehtat se: Obilí tede (= te) se

ehce = bujn roste po dešti (záp.

Mor.).

ehtif se, ehtati se, smáti se:

Pora se ehti (laš.).

ehuTa, -fe, ženská, která se ráda
ehce, smje : Rozára, známá ehula
po celé vsi (Rok. I. 81).

ehúat sa n. ehýat sa, smáti

se hlasit, nezpsobn (val.): Koai
sa ehúali (Slav. L. XIII. 373).

rechaf, práskati biem (laš.).

rechna 1. drkotnice, klábosivá

ženská (vých. Mor.), 2. prasnice (záp.

Mor.).

rechnit, klábosit (vých. Mor.).

rechotat, -cu i -tám, hreti, drn-

eti : Fajfy rechotaly na snovadlinách

(Slav. L. XI. 225). Prase recho-
taío = chrochtalo (ib. X 382). Žáby
echotajú (Suš. 793). Kefa tydni

žáby ped Juim zanu rechota, tefa

tydni po Jui spju (laš.).

rechotka = hrkávka (v. t.).

rechotník = rechotka.

rechtiny, pl. f., malé žebiny na
voze.

rechýat, brueti (Vek.).

ejek =: zejtek (záp. Mor.).

rejdula, -le, dve, které rádo
rejdí, po muzikách chodí (dok. 69).

rejka (rejena, rejkuša), sivá kráva
(hor.).

rejkavý, sivý: vl, kráva (Podl.

hor.).

rejko (nom. vok. rejko, akk. rejku,

gen. sig. nom. akk. pl rejky, ostatní

pády od adj. rejkavý), sivý vl:
Kúpií sem voly rejky (Df.).

rejž, -u, m. (Zársko) =: rýže.

ektý, pass. =3 eený: ByJo ekíé
(vaj).

eku, jáku, pravil jsem : Bodaj
zdrav, eku (Vlk 73). No eku už
abych šéí. Reku, na o mi tu škodu
robíš .^ (val., hor.) srovn. ei.

relija, -je, zmatek, pokik: To
byla relija! (Lor.).

relík = lelík (v. t.) Br.
réma =:= rýma (slov., val.).

remrák, samec zajií.

remlica, -ce, samice zajií.

Bartoš: Dialektický sloynik moravský.

remTovat se, honcovat se, pojí-

mati se (o zajících).

rémovitý, kdo hned dostane rému

:

Nevím, co zme my v naším rod
všeci tak rémovití (Vah.).

rempelif, siln bušiti (o kovái),

Jicko.

remti n. remutit, drkotati (val.),

emyk, emyek (i pol.) Lor.; val.

emýšek.
epa : obyejná bílá, apatá epa,

kterou sévají do strniska, slov;
polnaka (slov., val.), vodaka
(Krumlovsko), strmišena (han.), hla-

dina (Rozstaní), úhornica (Viškov-
sko), plucna (Budjovsko). Veliká,

sladká epa bílá nebo žlutá: rábka
(han., západ. Mor), kvaka (slov.),

kvak (val.), kvaek (laš), kíaka
(Opav.), turín (sev. Mor,), kolník

(Krumlovsko).— epu skopne n. srazí,

kdo zavadiv bosou nohou o kámen
konec palce si ode. Má nohy, ruce,

že by mohl na nich epu sadit =
velmi špinavé.

epa, -a, brouk epu hubící (han.).

repeška, ervený mravenec (Tiš-

novsko),

epeták, -a, ehtaka, »mlýnek«
na tešni plašiti ptáky (val,).

repetitka, huba, která repetí, rychle

mluví: Tá má repetiíku (ZI.),

repetif, mlátiti hubou: Tá by
toho narepetila! (vých. Mor.).

repetuša, -še, ženská, které huba
jede.

repíca, -ce, carlina acaulis (hor.)
epík, -u, ononis spinosa,

epíek, -ku, agrimonia eup.

repíška = repeška (v, t.) Maš,
repltat se (repotat se, repotit se),

tepetati se, kmitati, tpytiti se: e-
pice se to. Repital se jako slunce.

Hvzda se repoce (záp. Mor.).

epka, konec ocasu dobytího
(val.).

Repták, tra (Dešov).

resTe, -í, pl, f., kostky : hrá v resFe

(Jicko).

respa, trám, traversa (Opav.),

rešuta : Na krejcaru je s jedné
strany hlava, s druhé rešuta (orel),

Louky u Zlína.

24
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réta : kiet na retu = dovolávati

se pomoci.

etaz, -a, etázka, -y n. eázka
(val.), rjecjaska (hor.). Jsa na po-

jímkách (v. tyto) má tyto ásti:

ohnivá n. ohnivka (lánky), kaniferku

(toí se, »aby sa etázka nerozkrú-

caía«), kotuFku (kulaté ohnivko),

škrižlják (navléká se do kotufky,

hor.) : Eše ti já k ternu dám tú

zlatu retázku (Bart. III. 92). Goralko,

goralko, pkný etázek máš = pkn
se perlíš (Bart. I. 33). Chlapec ote-
náš íkal jak po etázku = plynn
(Slav. L. XII. 132).

réthar (jezdec) vrchní snop, kterým
se složený mandel kryje (Znojemsko).

retka (ob. pl.), heben na stav
tkalcovském (Frýdek; jinde šubí).

Retkovec, -vca, tra (Nedošova
Lhota).

retovat 1. zachrániti: Helenko
pradlenko, pre Boha retuj sa (Bart.

II. 21). 2. hnáti, obraceti: Myslím,

že a vyretuju = vyženu. Zaretovál

na právo = zamil. Retova kon
zpátky = couvnouti komi. Zretováí

sa ze schod = spadl (val.).

rév (révek, réveek) 1. vtvika:
rév rozmarýnu, réveek višový,

2. vroubí, rubík na štpování (laš.).

révif, štpovati stromy, okovati
dti (laš.).

ez, ezák, bití: Kolikrát' aj do-

stali ezu (Vlk 99). Dostaneš e-
záka

!

ezaka, bitka, praka.
ezák, mladé, ízné víno (dok.

148).

rezál', -a (ezáf), rezaíové péro,

péro z ocasu bílého kohouta, ozdoba
slov. klobouku svobodných šohaj
v. kosýrek).

ezance, -, péry nenadívané (Bze-

nec).

ezat : Dítti se ežu zuby =: na-

rstají. To tam eže muzika != hlun,
vesele hraje. Ten umí na ty husfe

ezat! ezali nmecky = mluvili.

ezavisko 1. n. zerzavisko^ er-
vené bahno na louce (Nové Msto,
2. callitriche (bot).

rezek, -zka 1. ryba gobius fluvia-

tilis, 2. houba agaricus deliciosus.

eží n. coU. = eziny (laš.).

ezigaf, ezati nco nešikovn
(val.).

ezivy, pl. f., drtiny.

ezivo, všecko, ím se eže a

teše: nž, sekera, pila atd. (val.,

hor., laš.) : Bar jakým rezivom idze

bar na keho (Dob.).

ezlík =: ryzlink, druh hrozn
(Podl.).

ezník, ervená stinka stromová
(záp. Mor.).

ezúg! zvuk pily ezající (val.).

ezúgaf, ezugýnat^ skípavou pilou

ezati (val.).

réž, rži, fem., eži : Já sem pi-
nesla ti štvrti eži (Suš. 536), r-ži

(dvojslabin, Podl.): mica r-ži,

v r-ži, pl. rža: Letos sú rža ukázalé,

rus. rož = . žito.

reža, -že ^ réž : Aj reža, reža,

zelená reža (Suš. 628).

réž, -u, m., díví vod réžu (réžavý

díví, jinde vodekový díví) = od
prvního špalku od spodu, nejlepší

(od Sloupá).

ežlavý (-ivý), ežavý (Zábežsko).
režnatka, druh hrušek.

režnica, -ce, 1. režná sukn (záp.

Mor.), 2. typha latifolia (bot.).

ežlmíšek, -ška, nimra (val.).

režák, -a, kolá z chlebové mouky
(han.).

režnisko, pole, s nhož byla skli-

zena réž.

režný: Kroupy jemenné píliš

režné =: hrubé, nestejné (R. a Ž. 45).

režón, pes režné (žitné) barvy
(Vlk 41).

ezucha, cardamine (bot.).

icadlo, icátko, zrcadlo (záp.

Mor.).

íct s dat. : Poslal sem mu páru
holub, co jim ale ekne .?= co asi

o nich ekne, jak se mu asi budou
líbit. Co íkal tomu novému ka-

bátu }

ia, téci : Voda iá (val.). Srovn.
ryet.

iek = zitek: Pokaj do ika

;

ale: zitrajší (val.).
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iet, veštti, hlasit plakati:

iel, jak be jé na nože bral. Dcko
ei (han).

iný, uícený: Bela pe tom celá

iná, tak na o rosa vestópla (han.).

idina, ídká vc: látka, ze; i-

dina lesní, kde je ídko, se.
ídif se kým: Te se Tonkem ze

šatama nemožeš idi; on je z gruntu

a te z chaíópke (Mal. XXIV. 69).

íjena, ivhia^ jméno krávy vavé.

íká = eka (vých. Mor.).

ika, -a, starší bratr, který ped-
ikuje (laš.).

íkaka, co se íká : íkadlo, de-

klamovánka.
íkání, modlení v dom zemelého

druhý den po smrti; též v kostele:

Dali zme za nho na íkání (Vah.).

íkat 1. Na otázku knzovu pi
ktu : >Jak tomu dítti chcete íkati?*

na Podluží kmotr odpovídá voka-

tivem : Jane, Jozefe, Marýno, Rozáro.

Taktéž se odpovídá vokativem na

otázku: »jakjeti.í'« t. j. jak ti íkají

kestním jménem. 2. ísti, odikávati,

modliti se: Už aj otenáš ie. Sta-

aci poíkal (Slav. L. X. 370).

Staenka eše íú z knížek (Jicko).

Kúpaía zíožíí ruky a íkáí (Slav.

L. 324). Rženec íkaía (Suš. 159)

Klekl si, poíkal a šel si lehnout

(Kda I. 203). 3. Vejde-li dít z venku

do jizby, an tam jest nkdo cizí,

a nepivítá, pamatují ho domácí na^

tuto povinnost slovy: »Jak íkáš ?«

Tak i když se nepodkuje za dárek

a p.

lmbulák, veliký, kulatý knoílík

u vesty (záp. Mor.).

ímsa, polika v jizb na stn,
za níž nastrkány jsou lepší mísy

a talíe (záp. Mor.).

ímšák, ímské, druh jablek.

ísa, -se = asa 1. kvtenství ol-

šové, lískové, bezové a p : Je-li

moc ís na olši nebo na lískoví,

neurodí se réž (Mor. lid 87). 2. ža-

binec (Opav.).

ísný, asnatý.

ít, -u, m., coll. ítí, spodek snopu
(op. klásí) vých. Mor.

ítvka, kr4tká sláma.

ívat, váti: ích to tele íve
(ND. 38).

íz, -u 1. Kosa má dobrý iz =
je ostrá (Vah.). 2, Jedným izem
nco odbyt = rázem, najednou.
V jednom izu n. ezu =: v jednom
kuse, neustále.

íza, -n, ezárna na seku (Opav.).

íznaka, dactylis glomerata (bot).

íznut 1. Víno ízne ^ dostává
iz (když kyše). 2. PoFe to Strnadovi

ízne, proto ho chce kupit =: hodí

se (Vych.).

kúcí, vlastn ten, kdo mže
uknouti, pak vbec zlý, špatný:

To je íovk kúcí. Dyby býí n-
jaký kúcí, nepijali by ho do obci.

My néjzme lidé kúcí (Zl.).

rmání =: rmen (hor.).

rmenec, -nca, chrysanthemum
leuc.

rmenek (val.), romenek (laš.) =
rmen.

rmut, -u, rum, Schutt (Zl,).

nuó (nu, nuí, uli), íznouti,

bíti (laš.) : Rnut s nim o zem ^
uhodil. Peinali devo = pee-
zovali.

roba (slov., val., han., laš.) je

každá dosplá ženská, svobodná
i vdaná: >Naše roby sú na poli,*

praví hospodá o své žen, dosplých
dcerách a o dívce služebné. Mnohem
širšího významu je slovo to na La-
ších. Kdežto se ho na východní Mo-
rav jen o tetí osob užívá, oslovuje

se jím na Laších také osoba druhá

:

»Robo, zazpívej psniku!* pravila

na Ostravici souseda soused. Jinde

na Morav by ji bu oslovila kest-
ným jménem, nebo by jí ekla
>sestro!« Mimo to znaí roba na

Laších manželku, jako chlop man-
žela: > Poslechni roby, hybaj z robu 1*

pravila v Petold hospodská opi-

lému muži, pro nhož si pišla žena

do hospody. »To je jeho roba,< *už

mam druhu robu*. » Velebný pane,

Vy st tu nebyli, dyž moja roba
umela* (Opavsko). — Na západní
Morav slovo roba je docela ne-

známo.

24*
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robák, roba, záletník, kdo chodí

za robama: Pravíja, že je hrozný

robák (Vlk 65).

rob, -te, dít (Zábežsko). V Ko-
nici je dít »maHnký«, rube vtší,

2—Slete.

robenek, -nka, mládenec (laš.):

Putoval robenek (Suš. 11; var. Suš.

12: Vandrovat miadženc).
robif, dlati, pracovati (laš., hor,

;

odrobi, odpracovati [dluh], vyrobit',

porobit' atd.): Nic ti nzrobi = ne-

udlá. Robi na juncoch := orati voíy.

Robí mi zle. Robiía sem ti po vli

(Suš. 350)

robif sa, dlati se robou; když
dospívající dve vodí si tak jako

»roba« dosplá. Rus. rob = stávati

se zženštilým, ostýchavým : Také sa

to robí, a je to jak šindel (Slav.

L. XII. 229). Hana eše necho-

dila k muzikám, ale už sa zaínala

robit' (ib. X. 36).

robota, práce (vbec ; bývalé nu-

cené práci poddaných íkalo se pan-

ské) laš., hor.: Eše pijdže v so-

botu, kdy mam pilnu robotu (Suš.

195). Prstýnek ze zíata, Krakovská

robota = dílo (Suš. 376).

robotní, všední: šaty, de (laš.,

hor.).

robotník, nádenník (laš., hor.).

robsko = velká nebo špatná roba

(Btcha). To je robsko!

roák: híba roákr= roní (Vlk

46).

rod 1. Náš král má jedinou dceru

na rod <Kda I. 103). Byl jeden

ková a ml jediného syna na rod
(Kda I. 194). Byla sama na rod =
jedinou dcerou. Je sam na rod =::

jednorozený (laš.) 2. =: rodina: Kedz
nbudzš moja, budzš bratra mého,

eše sa dostaneš do rodu našeho

(Bart. III. 261).

rodi = rodák: Odkú ste rodi?
rodie. Rodim dti íkají: tato

— mamo (Pomoraví, Zábežsko, záp.

Slezsko), táto — mámo (mami) (záp.

Mor.), tatíku — mamnko (slov.,

val), tatínku — mamnko (u Pe-
rova, Btcha), tatíku — mamiko
(dol., Podl.), tatínku — maminko

(v mstech), tatufku — mamulko
(Laši mor.), tatíku — matiko (han.,

Opav.). — > Otcové mi umeli* = ro-

die (laš.). Tyto názvy jsou všude
ustáleny. Na Slovensku na p. jne

maUké dti íkají rodim: tato —
mamo, eklo-li by tak odrostlejší dít,

pokládalo by se to za mazleni. Kde
íkají tatíek, tam tatínek zní »po
pansku*. Na Jemnicku pisthovalý
soused, jemuž dti po dívjším
zvyku íkali » tatínku* místo tamj-
šího »táto«, podržel jméno »tatínek«

za posmšnou pezdívku.

rodina, píbuzenství i píbuzen-
stvo : Sú spoíu z rodiny. Sme trochu

do rodiny. Tam's jak živa nebyla

ani tvoja rodina (Suš. 22). Šél by
k nám syneek, nedá mu rodina

(Suš. 386). ekni ty mu to, Ra-
chnko — si jeho rodina =: jeho
píbuzná (Slov. obr. II. 55). — Téhož
významu je píze, pátel ina (laš.) a

svojina.

rodit, nésti ovoce: Tá jablo ne-

rodí. Letos se nám hodn ovoca
urodilo. Hrušky hodn zarodily (val.

obrodily). Až suchá jablo rodit

bude (Suš. 264).

rodný =: úrodný: Prodé svoje pole

rodný a veplac m. milá, z vojny

(Bart. III. 255).

roh 1. -u, kopyto (Br.). 2. Sedí

máti na roh štola (nesklonné) Suš.

'330.

roliá, -a 1. brouk má jména:
rohál, rohlikál (Bohdikov), parohá
(Br.), krkorožec (hor.), jele (laš.),

planý jeFe (Podl.), klišák n. kli-

šcál (záp. Mor.). 2. široké vidHce na

válci k stavní velkých dvojuchých
hrnc do kamen. Hrnec se nabere

za ob ucha na rohy (Vlk 49).

3. dubová šiška (Podl.).

roháka, plachta na rozsívání

(Podl.).

rohál', -a 1. vl s velikými rohy,
2.* brouk rohá (v. t.), 3. druh hrozn.

rohatý: jarmek= trh na rohatý

dobytek (Dob.); trávník, obecní

pastvisko pro rohatý dobytek (arch.

II. 75).
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rohatý euf. = ert: Ml, dátko,
neplakej, sic by pišel rohatej (ND.
38).

rohlena, ženská, která se ráda po-

rouhá, posmívá (Jevíko).

rohlík, pták cypselus apus.

rohlikál, brouk rohá (v. t.).

rohoka = rohožka (val.).

rohové, propitné, které kupitel

krávy dává kravace.
Rohozná, -éj, tra (Vizovsko).

róch! sebú na led r= upadl, pra-

štil sebou.

rochá, -a, ruchadlo.

róchaka, bouchaka. Dít uhnte
kus bláta v podobu vydutého tverce,
kterým pak uhodí o zem, >tak to

róchn* (ND. 185).

rochá, -a, veliký kolá z odrové
mouky, povidlím nebo hruškami po-
mazaný (val.).

róchat, -šu, ráchnút, rosit 1. prá-

skati biem: Neróchaj, neróchaj, ne-

der sob šory (Bart. III. 215). 2.

pjáskati, pukati: zem je od sucha
poróchaná. Kamna doróchané, ze
doróchaná. Stechy mrazem tak ró-

chaíy. 3. udeiti, bíti : Tak a róchnu !

Vyrócbál mu, Roší sebú (vých. Mor.).

óchat, ókat, chrochtati: Prase

óchá, óce (han.).

rochra, -le =: rokle: ZnáJ každú
rochru a ráztoku (Vlk 37).

rochnáf, -a, tlustý a silný (Vah.).

rochot, -u, zachrochtání: Milá
plemenic© (svin), kolik dáš rochot
(Suš. 734).

rochof, -i, f., zmrzlé bláto na cest,
jež pak trí vzhru a chzi i jízdu

stžuje : Mrzío, taková rocho byJa

(Slav. L. XII. 44).

rochotat, chrochtati : Prase ro-

chotá.

rochotnatá cesta, na níž bláto

zmrzlo (v. rochoj.

rochycnúf, int. slov. róchnút (val.).

rojník, netesk.

rojovník, melissa oíf. : ervený
modrý rojovník (Suš. 689).

rojová matka = rojovník (Peck).

rok na Jicku jen v jedn. . ; proto

též koni v prvním roce íká se ro-
ák; v pl. Teta (Vah.). Jinde je stálé

spojení: Za rok za dv Teta. Kdy
tob roky dochodíja ? r=: kdy máŠ
narozeniny. Šak roky už máš r=jsi

dosplý, dosti starý. Eše nemá rok
= ješt mu není 24 let. Došly mu
roky = umel. Dyž se rok s rokem
zešét = za rok (slov., val.). Chovat
prase k roku := které se nezabije

toho roku, nýbrž až píštího. Dyby
nepíi, aj by rok doká! = starší.

Být na istém roku = na domluv
o nevstu, na námluvách (val., laš.).

rokyta, coll. rokytí, salix purpurea:
Rokyta, rokyta, jak pkn prokvita

(Suš. 326).

Rokytín, tra (Tlumaov).
roTa, -fe 1. role: Ta Unínská rofa

érno pooraná (Suš. 165). 2. vtší
usedlost = místo: Vydaía se na rolu,

je z role (laš.).

rórdek m. ^ rákosový strop,

z nm. Rohrdecke (Btcha) Oni majó
róldek.

rolí, pl. rola, -í, =: role (val.); Ne-
keré rola se nechávaíy na úhor
(Vlk 9).

rolica, -ce, rolíko (laš.) == rolt

(val.).

rol ní, -ího, m. Rolní bývali od obce
voleni na to, aby škody polní vyše-

tili a vycenili a úadu obecnímu
navrhli, jakou náhradou pachatel po-
škozenému povinen byl. Krom této

náhrady obecní úad odsoudil obža-

lovaného také k pokut a k náhrad
rolním za vycházku na pole, kterážto

náhrada slula východní (Skop. II. 76).

romenek = rmenek (v. t.) laš.

romutif = remtit (v. t).

Rondasky, pl. f., tra (dok. 188).

ondif (áditi), mluviti: Teba po-

ondi mi trochu s nim (Frýdecko).

rónit, srážeti: Už tob, nevsto,
vínek z hlavy róá (Bart. III. 444).

Zróníí jabko (vých. Mor) v. ránat.

ropoša, -še, housenka na zelí

(z nm. Raupen) Zábežsko.
ropucha má jména : žába rapnatá,

rachnatá, chrastavá, trudovatá, ra-

pavá, dubová; chrastaa, trudka.

rosa cigánská první n. slabý

mrazík (Vek.).

rosena, -n, jméno krávy (val.).



360

rosi: Enem zarosilo = málo
sprchlo.

roslíky, -, = srostlíky, dva spo-

jené hrnce ; nosí se v nich žencm
na pole (záp. Mor.)-

rosnika slov : rosaka, rosnica,

Janíek, žába svatojanská (Opava),

zelinka (Brníko) pámbukova ža-

bika (Litovelsko).

rosnuf (rostnú), rsti: Ej rosn
mi, rosn gafanka (Vyhl., VI. XVIII.

565).

rošec: slaný jak rošec = kruch
(han.).

rošija, -je, jméno krávy; má dlouhé

rohy (val.).

rosit, udeiti (val.) v. róchat.

ros, -a, podélní trám, který pod-

pírá píní »trámy* stropu.

roubenica, -ce, chalupa ze deva
sroubená.

roubený, opatený devným sru-

bem: Stodynka robená, voda v ní

studená (Suš. 284).

roublík (ó), rampouch ledový,

stechýl (od Tebíe).
roubíek, u vozu železný kolík na

pi visící na dvou ohnivkách s obou
stran na brdci (vz II. 28).

roubka, roubení dobytka. V tetím
týdni po veliké noci sousedé konali

hromadu eenou roubku. Veer
pede dnem hromady vysláni ti neb
tyi sousedé s vruby., aby dobytek
porubovalt. Poróbi (róbí) zastavili se

u každého stavení pod oknem a tá-

zali se domácích, kolik mají krav a

telat, a kolik starých sviní a prasat.

Udaný poet naezali kivákem na

hranatou hl (vrub), na které mli
také ísla domovní ímskými íslicemi

vyezaná, a proti tmto íslm na
vedlejších hranách naznaili poet
krav a telat, na druhou hl poet
sviní a prasat. Holím íkali vruby

(Siíop. II. 122).

rouka, uchou nádobí: Néni mo
to rókó = milé (Jevíko).

roucha, roucho, šata, šátek: Vem
si tam tu róchu, dej ušit košulku
(Suš. 161). Pe mý milý vlase, škoda
vaší kráse, že já vás zavit mám do
rócha bílýho (Suš. 444).

roupa (-Ó-), trudovaka (v. t.), pl.

roupy 1. zvláštní nemoc dobytí:
asto zvrhnou se dobyteti úroky
v roupy: dobyte má hryzení a válí

se od bolesti (Mor. lid 198). 2. své-

hlavost, drzost, bujnost: Ten je plné

róp. Ten má rópe (Maš.),

rous, vlas (Jimramov), róse^ dlouhé
vlasy (Maš.).

rousák, druh holub s opee-
nýma nohama.

routit : Ze se rotí = drobí, roz-

padává (han.).

rovášek, peivo o krtinách a po-

hbech, koláe nadívané (Df.).

roven 1. -vn, f. = rovina: Za
Opavu na rovni (Suš. 85). 2. adj.

nesklonné, mase. i fem , užívané jen

doplkem : Vože se, syneku, s pá-

nem Bohem, a já tob na statku

nesu roven (Suš. 212). Vem sob
dveku sob roven (Bart. III. 396).

rovesnik — rovesnka, stejného

vku (val.).

rovák, rovaka 1. vrstevník, 2.

stejný : On je muj rovak. Roviíaka
v práci (Opav.).

rovan, obyvatel roviny pi ece,
op. vršan (Vek.).

rovn adv. (slov., val.), rovnako
(laš.) =: jednako (v. t.): Mosím mt
rovn služebnu chasu = tak jak tak.

Já ješt více tm podobných námitek
bych mohl pednésti, ale což na
plat: ty od svého ústavu (úmyslu)
rovn neupustíš = bez toho, tak jak

tak (Korr. Pal. 199). Tob rovn
musím tu radu dáti = podobn, též

(ib. 276).

rovno 1. Musíš dycky bra rovno
= stejn, stejný díl. Séí rovno k nim
= pímo (Vah). Nape dávala

18 zl., potem do rovna, t. j. 20 zl.

Když prodava žádá na p. 54 zl. a

kupitel podává 46 zl., po delším

smlouvání ekne posléze ten neb
onen: Víte co, udlajme to »na ro-

vno «, t. j. na 50 zl. (Zl.). 2. rovno,

zarovno pojí se s instr. bezpedlož-
kovým : Kožuch rovno Feknicú =
stejn dlouhý. Voda šla zarovno ce-

stu, zarovno prahem (Zl.). Kobzóle
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máme zarovno epúm (Vah.). 3. rovno
pisvduje ^ ano (hor.).

rovný 1. jak svíca (šohaj), jak po
dlani, jak po stole, jak by kuIú ho-

díí (cesta). 2. je rovné = upímný
(Maš.). »Sed si na rovné*, prohýil-li

kdo svj majetek (Vek.).

rozbácaný: Pastuška, to je oby-

ejn takovej dm rozbácanej =
rozbouchaný, na spadnutí (dok. 117).

rozbambušit, rozpárati zajíce a p.,

kuchajíc (Zl.).

rozbarouchat: Máme to rozbaró-

chany = nepoádek v jizb (han.).

rozbhlec, -hlca, chléb nízký,

rozkysalý (Br.).

rozbhnout se: Rozbhni se mi
pro hynt = zasko mi pro niti (záp.

Mor.). Pecne z porstlýho žita se

rozbhnó (Maš.).

rozbechalý, hodn nabubelý
(Btcba)

rozbechtaný, rozežraný (laš.).

rozblbaný, rozvaený píliš na
mkko : Dyž je to rozblbaný, už to

néni tak dobrý (dok. 106).

rozbolavit se: To se dycky dí-

tti hlavika rozbolaví :=: osype a p.

vnjší bolest ; rozbolí se vnitní

(dok. 8).

rozbože!, milý Bože: Ach Bože,

rozbože (Suš. 11).

rozbrakovat, roztíditi, oddliti

od sebe: Nelza to rozbrakova (fig.

13).

rozbraovat, oddlovati od sebe

zápasící: Až byli v sob, darmo ich

hospodský rozbraováí.

rozbradúcat, rozviklati: mlátiku
(Vek.).

rozbrežovat sa, svítati: Už sa

rozbrežuje (hor.).

rozbrojník, neposeda (laš.) v.

broji.

rozbrouhat: Bot só rozbróhany,

mosím je fištrónem namazat = roz-

rousány a stvrdlé (Maš.).

rozbrjný, rozpustilý (laš.) v.

broji.

rozbulif, rozházeti, rozboiti: kopu
sena, chalupu (laš.).

rozbyt se : Debe se lovk na

svt rozbel, pece mosi odeji (han.).

rozbytovat 1. rozbytovál ceFé

prase = rozprodal, odbyl (Vah.).

2. rozbytováí všecko = rozmarnil,

rozdal a p. (Zl.).

rozcasnaný, rozcuchaný (o po-

steli) val.

rozabraný, rozcuchaný, rozsta-

patný (laš.).

rozápít nohy, roztáhnouti od
sebe stojíc; r. sa, postaviti se no-

hama od sebe roztaženýma, rozkro-

iti se ze široka; rozápený, kdo
tak stojí (Zl.).

rozesnút strom, rozštípnouti na
dvé, vstoupíc opaným smrem na
haluze. Vl se rozeší = vytkl si

nohu v horním kloube; o lovku,
když si zpsobí prtrž (val.).

rozíni, rozinat, zadlati na chléb,

udlati kvas na chléb: Mosím si

rozíni na chléb (hor.).

rozdahuba, -y, m., n. rozdavkuba,

otevhuba (ZL).

rozdávit hubu, otevíti po uši;

rozdaovat sa, kiet; plnou hubou.

Rozdaovál na mne hubu. Co poád'
tú hubu rozdavuješ? Rozdává, roz-

dávený, kdo kií na plnou hubu
(Zl.). Žebrák ml rozdávenou hubu
(Kda I. 168). Ryba na hubu roz-

davovala (Kda II. 182).

rozdtaf nco 1. zaíti dlati, pra-

covati nco: Rozdíáí to, aTe nedo-

dtái. 2. rozestíti, rozbaliti : RozdJé
tu píachtu! (Btcha).

rozdéšit sa: To sa nám rozdé-

šito ! = dalo se na déš (val.).

rozdivný, roztodivný, rozpodivný,

všeliký, rozmanitý, podivný.

rozdrapif, otevíti: dvei, oi;
roztrhnouti : sukni ; rozškrábnouti

:

ruku (val, hor.) : Nechala v cha-

lup všecki dvei rozdrapené (Slav.

L. XI. 434). Rozdrásá oi, kúíš
(ib. X. 297).

rozdrapova sa na koho, otví-

rati hubu, osopovati se (val.).

rozdrobit pák, promniti na

drobné.

rozebrat : Už sa nám dímalo, a

vy ste nás tak pkn rozebrali =
zpvem, vypravováním dímoty nám
zahnaU. Rozebírá! ho = tšil toho,
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kdo se nad ním »zabíráí«, trudil,

staral (Zl.). Pii, aby sa rozebráí r=

probral z trudných myšlenek, roz-

veselil (Vlk 24). Aj Rozinu to roze-

bralo (Vlk 83). Že je mý srdeko
zarmócený všecko, aby mn ho ro-

zebral (Suš. 277).

rozedít: Te dvee só do koeni
rozedeny = oteveny (han.).

rozehnaf: Déte mn nco roze-

hna oteklenu (Mal. XXIV. 273),

srovn. zhánt. Mrtvoía rozehnatá =
v rozkladu (Vah.).

rozejít : Rozešio ho to = rozmyslil

si to. Už ho to rozchodí. Néni teba
eí, dyž by to mlo rozejí jedny
nebo druhé = kdyby si to jedni

nebo druzí rozmyslili, od úmyslu
upustili (Slav. L. XI. 273). Má
prostranná izbu, má se kde rozejít.

Kráva na zadek rozešlá = slabá, ne-

mže choditi, šantavá.

rozený strom, švestky, plánky

z jader vyrostlé, nepesazované. Tam
je samý písek rozený =: irý.

Rozepa, jméno mnohých tratí,

zvi. les, o které byla kdysi rozepe
s panstvím, které z obecních se staly

panskými.

rozezdat se, dáti se rozvésti

(o manželích), sú rozezdaní := žijí

od sebe.

rozežhraný, rozežhranec, bujný,

rozpustilý.

rozfranháit, promarniti.

rozgábít, rozgabovat = rozgébit,

otevíti do koán : dvei, hubu (val.).

rozgajdat 1. uvésti v nepoádek:
Chodí rožgajdaná = nepoádn oble-

ená (nezapjatá a p.). 2. promar-
niti : Rozgajdál poslední jednuško
(Maš.).

rozháaf: Svirák stál a rozhááí
rukama = agitoval (Slav. L. XI.

434).

rozhazovat: Hlase zbyten ne-

rozhazujte =: rozptylovati pi volb
(Rok I. 48).

rozhážka : A te si meslíš, že mám
na rozhážku = peníze na rozhazo-

vání (Rok I. 157).

rozhérovat zvon, rozhoupati

(Maš.).

rozhTedat se: Dybych se roz-

hfedál, nenajdu toho.

rozhod, rozhodnutí: Ml to do
svého rozhodu (Vah.).

rozhon 1. širší pole se oe v rozhon
(Br.) neboli v rozplohu (Tišnovsko),

an orá pdu k obma brázdám
>rozhání«. 2. rozhony pl. m. u radla

v. radlo 7.: Oe šohaj, oe, rozhon
rozorává (Bart. III. 283).

rozhonky, -. Ke konci pístek
slaví se rozhonky = hostina a tanec

(Suš. 767).

rozhospodá, špatný hospodá,
který majetek rozhospodáí, roz-

marní: Ach Bože mj, ote mj, už
sem sa vydala, aFe sama nevím,
koho sem dostala; bude-li hospodá
Tebo rozhospodá (Bart. II. 267).

rozhrnut adra, prsa obnažiti

(val.).

rozhromady, od sebe, op. dohro-
mady (Df.).

rozhuTaó pynize, rozmrhati (Lor.).

rozchod, rozchodník^ sedm aera

(bot.).

rozchtupaný, stapatý, neuesaný:
Chodí rozchlupaná (Perov).

rozchovaf, chováním rozmnožiti
^ dobytek, vely (Vek.).

rozchýit sa, rozhlásiti se : Voda
sa velmi rozchýila, že je zdravá
(slov,).

rozjabíka, milá jablnka: Po
zahrádce chodila, rozjablku sadila

(Suš. 437).

rozjait se: Až se rozjaí :=: na-

stane jaro (han.).

rozjaabatít se, rozepejiti se

(záp. Mor.).

rozjeábit se na nkoho, rozzlo-

biti se (Jevíko).

rozje se: Rozjelo se to, n. roz-

vezlo se to: Namlouvali se, ale na
svatbu nedošlo, rozbilo se to (laš).

rozjevený, rozpustilý (val.).

rozježacelý, rozepejený (Jeví-

ko).
rozkaúený, rozvzteklený jako

kaúr (kanec) : Kupala se vrátil od
Trálk rozkaúený (Slav. L. XI.

484).
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rozkapaná ddina = roztroušená

(val).

rozkaza, -a, obecní posel, »chodí

porúa s pkným pozdravením od
starosty* (Slav. L. XI. 274).

rozkiádaf: Šak já sem jí to už

také kolikrá rozkládata = rozmlou-

vaía (L. XI. 483). íovk si vy-

krádá, a Pámbu to rozkíádá = lovk
míní, Pánbh mní (Vek.).

rozklát, -kolím, rozštípnouti: Ach
sestiko, hlava bolí, uvaž ji, než se

rozkolí (Suš. 169).

rozkrebetit: Ona je hrub kle-

betná, jí nesmí nic povdt, všecko

rozklebetí.

rozkmásat, roztrhati: Hn vám
ty karty rozkmášu (Slov. obr. I.

206).

rozkokšený, rozzlobený (srovn.

kokeš).

rozkot: Kolné díví se štípe na

rozkol = radiáln (val.) v. poblam.

rozkomsený, rozcuchaný (komsi
=: kmásat) val.

rozkomýza sa, rozmýšleti se

(val).

rozkoízanej, stapatý, rozcuchaný

(dol).

rozkosmaný, rozcuchaný (Jimra-

mov).
rozkrásovaný, pekrásný.
rozkeet se, rozsedti se (jako

kvona): Co se's tak rozkeéí^ ne-

možeš ít} Sedí si tam pkn roz-

keený.
rozkipec, -pca, kladka.

rozkudrený, rozcuchaný, neue-
saný (slov.).

rozkvasif sa, rozespatise: Zode-

všá letli lidé rozkvaseni (Slav. L.
X. 471).

rozkysat, -šu 1. rozbednouti, zvi.

rozmrznutím : rozkyslá cesta, roz-

kyslé pole, 2. rozkysaný, rozkyslý =
rozespalý.

roztakosi: Enom sem ho roz-

lakosíí = chuti dodal, ale nenasytil

(Vek.).

roztašený, sepsutý, zhumplovaný:
Ma v te chaíup všecko rozíašene

(laš.). Srovn. iach (trhan, lump).

rozTážaf sa, iter. slov. rozléztise:

Ludé sa rozFázali po všech koni-
nách zem (LN. I 229).

rozréhat se: Na svó miló volal,

až se dvr rozléhal (Suš. 87). A sob
zazpíval, až se háj rozlíhal (Suš.

755). Výraz hyperbolický. K jeho
výkladu srovn. Suš. 192: Jak po
druhé zavolala, ta hora se prohý-
bala.

rozréhnúf se: Žena se rozfehJa

:= rozstonala (Kt. z Ostravska).

RozTéjka, pole; rozlévá se tam
voda s cesty (Vizovsko).

rozležet koho: Pece nás to roz-

leželo, co naši pedkové skrz 400 let

prosoudili = uvážili jsme (Vyhl II.

105).

rozložit si nco, rozvážiti, roz-

mysliti si: Jak sem si to vif roz-

íožíl, vidím, že z toho nebude nic,

rozložnolia, povázka ozimá (dok.

126).

rozlucha, rozmoiti: Aj papue
sem si rozlúcháí (Slav, L. X. 33).

roztuši: Aby teho brávka zima

nerozlušiía, proto ho dai do te-

píého chlévca = nerozdrobila (Dob.).

rozmaga, -íkágnuf, rozbiti: híavu

(val).

roz majetný, rozmanitý (Litovel-

sko).

rozmarýn, -u, rozmaryján = roz-

marýna: Pkné rozmaryján lámala

(Suš. 314).

rozmarýnka, rozmarýnové jabko.

rozmasarovaf, rozsápati (val).

rozmaza, rozmazliti ; rozmazané
dcko (val). Též na Perovsku (Btcha).

rozmTnit, mlným, kyprým ui-
niti: pole.

rozmiksa, roztrhati (val).

rozmnožaó (pol rozmnaža), roz-

množovati (Lor.).

rozmrazit: Voda v pump béla

zamrzlá, rozmrazél sem jo, a tee
zas (Br.).

rozmzat, dur. slov. rozmrznút:

íká už rozmzá.
rozmyset, -sla: Sohajíek švarný

na rozmysfe stojí, má-li sa oženit

Febo na vojnu ít =: rozmýšlí (Bart.

II. 355).
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rozmýšlená : Už sem bet na roz-

méšlené, nemám-íe odeí (Mal. XXIII.

222).

roznadonáša sa : A dyby si sa

mu tebas roznadonášáí všelijakých

dar, on tvojí spejnosti peca neuzná
(val.).

roznáš: Už si ty Aniko, už si ty

roznaša = zcela naše, milá naše (Suš.

432).

roznemocnit lovka, nemocným
uiniti (záp. Mor.).

roznositka: Si ty hospodyka,
dobrá roznosiíka, roznosiia's zefé

židom do Vesefé (Suš. 533).

roznosit: Celý de roznosí na

patách (zahale) Zl.

rozpáit: Ml zaaty psti, ne-

mohli mo je rozpáit (Maš.).

rozpadrkova, na kousky roz-

dliti, rozdrobiti (Perov),

Rozpadliny, pl. f., vinohrad (Ko-

bylí).

rozpajedný, najedovaný, roz

dráždný (Vlk 56).

rozpaprený, jako by ml ruce

napažený a prsty na nich rozta-

ženy = naježený, rozhnvaný (slov.).

rozpásly, rozpustilý, bujný (Zá-

bežsko).

rozpatnástif sa: Ten sa do toho
rozpatnástít =: rozkurážil (Slav. L.
X. 142). Aj starý Baura sa roz-

patnástíí == rozdovádl (ib. XI. 276).

rozpažif, siln roztrhnouti: Roz-

pažíí sem si hafenu (val,).

rozpek, kolá z chlebového tsta
(záp. Mor.).

rozpkrrý, velmi pkný: Rozpkní
fudé ^ rozmilí (val.).

rozpeplt koho, rozhnvati : Cosi

ho rozpepilo (již. Mor. Sm.).

rozprák, a, deštice žebiny
v pedu i v zadu rozpírající a spo-

jující, v. vz I. 4, IV. 3.

rozpiTátaný: Chodi r.= rozepjatý,

s >plezmerem« (las.).

rozpinák, v. pluh 22.

rozpTazit adra, košulu = pod
krkem rozepnouti (slov., val.).

rozploutí, tání (záp. Mor.).

rozpluha, orat na rozpluhu = na
sklad. Role se pone orati uprosted.

pak se oe s obou stran ke krajm
á uprosted zstane vyvýšenina (záp.

Mor.).

rozpomnf se, rozpomenouti se:

Rozpomnim se na ten bidny svt
(Suš. 468).

rozpon = rozprák (v. t.).

rozpoípat, rozstapatiti : Vtisko
jí celý rozpoípalo (dok. 285).

rozpoušf, -, tání (Telesko).
rozpovdt, -vídat, auseinanderle-

gen: Všecko jím pkn rozpovdt.
rozprach, -u, mouka, která se ve

mlýn pi mletí rozpráší. Myná po-
ítá 4 kg na rozprach, dává 4 kg
mouky mén z mice obilí, protože
prý se jí tolik rozpráší (Zl.j.

rozpravit se, sleci se: Rozprav
se a di spát; opak: spravit se (vysléct

se je do nahá !) vých. Mor.
rozprávný, kdo rád rozpráví, ený

(záp. Mor. I.

rozpronajímat : Rozpronajímáí od
gruntu pole (po kousku všecko),

rozprýskaný, rozpukaly od slunce

neb od vtru : Rozprýskaná tabulka
maíého okénca (Vlk 24).

rozpuit, zpsobiti, aby nco pu-

klo: Rozpuíi okno. Najedí sa, div

sa nerozpuíl. Rozpuilo se srdenko
ve mn (Bart. III. 160).

rozpuká, atropa belladonna (bot.).

rozpust: Kií v rozpust = ná-

ramn. Krade v rozpust =: bez ostychu
(val.) v. vespust.

rozpustit, táti: V masopusty roz-

pustilo (laš,).

rozpúška, tání: Dyž je rozpúška
na Vincencína, urodí se hojn vína

(Mor. lid 79).

rozputnat: RozputnáJ syneek
štyry kon vrané = pouta na nohách
rozvázal (Bart. II, 315).

rozrážaf si nco, vyrážeti z hlavy
(val.).

rozražitý = ražitý (v, t.).

rozsadit: Jatelina krávu rozsadita

=: rozpuila, rozdula. To by lo-
vka rozsadilo= pukl by zlostí (vých.

Mor.).

rozsádlit se : Žebráci už sú dávno
rozsádfeni u cest = rozsedlí, uvele-

beni (Slav. L. XIII. 371).
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rozsilit sa: Nemocný neméí e-
kat, až sa nemoc rozsilí (Brodsko).

rozsívka, plachta na rozsívání.

rozskoit se, rozpuit se, puk-
nouti: Turek velikó žalosó hoem
se rozskoil (Suš. 125). To moje
srdeko žalem se rozskoí (Suš. 340).

Rozsochá, -a 1. tra (Blansko),

2. vinohrad (Žeraviny).

rozsochy, pl. f., zadní snice u vozu
(v. vz II. 13).

rozstírka, rozestení, stlaní: síama
na rozstirku (Kt. z Ostravska).

rozstoupit se: arodjník šlehl

prutem, a hned se zem rozstoupila

(= rozevela), potom zase šlehl, a

zem se zase sestoupila (Kda I. 28).

rozstrojit, jovat: Tatínek rozstro-

jujó kráv = vypahá (záp. Mor.).

rozsypalka, senecio (bot.).

rozsýpka: Dal se do rozsypky =
na útk (laš.).

rozšamtat, -cu: Ty hrubý slípky

já nechválím ; rozšamce to vajíek
pod sebú a málo nese = rozmaká,
rozšlape (dok. 122).

rozšarpaf, rozsápati, roztrhati

:

Pes se na nho šarpaí a byl by ho
rozšarpaí. Chodi ceíy rozšarpany =:

otrhaný (laš.).

rozšarpanc, -ca, trhan, otrapa

(laš.).
^

rozšep, štípání klády na šindel,

jest 1. na rozkol, když se kladka
šindelová kálá prostedkem, 2. blá-

nový, když se kálá od kry, rovno-

bžn s prmrem (val.).

rozšipec, -pca (rošipec), dívko
rozštípnuté ; vstrí se cizímu psovi

nebo koce, postiženým v cizím

stavení, na ocas a oba konce se

svážou, aby tam nezabíhali (Zl,).

rozškvrait slaniny, rozpustiti.

rozšTažif, biem petíti (Vek.).

rozšiabárat, rozbourati : Kence
(kry) rozštabáraly splávek.

rozšudlit, rozžmoliti: Rozšudlil

trochu teho mlíka na dlani (dok.

248).

rozšvehtaný, rozšoustaný, roze-

draný : provaz, rukáv, devo (laš.).

roztá, -a, tanec (in genere 1), Líše,
Skreje a j. na záp. Mor.

roztahá, -y, m., kdo se roztahuje,

lovk potebující ke všemu mnoho
místa a asu (Kt. Dop. I. ze záp.

Mor.).

roztahtý, pass. : Ddina je roz-

táhlá na hodinu = táhne se (val.).

rozteka, kružidlo (Vek.)

roztlapit, tlapou rozmáknouti,
rozšlapnouti (záp. Mor.).

roztliptaf, roztlipat, rozházeti, roz-

kydati, roztepati, roztrousiti : Pa-

cholek hnj na roli roztliptal. Uslyší

hen (tu) nco a už to po ddin
roztlipta. Mla sem páru zlatých,

byla sem chorá, to sem to roztliptala

(laš.).

roztmívka, soumrak veerní (Kt.

z Ostravska).

rozto: Och, bda rozto! = pe-
bda (Vlk 92).

roztobože =: rozbože : Milé rozto-

bože, kde my pobloudíme (Bart. III.

468).

roztoit : Krev se v nás roztoila
= rozproudila (ZL).

roztodivný, rozmanitý, všelijaký.

roztopáný, prostopášný (Maš.).

roztopáš, -e. f. = prostopášnost

(dok. 210). Te ta chasa jen ne-

zdoby a roztopáše tropí (záp. Mor.).

roztopkný, pepkný.
roztoprif, roztoprcený, roze-

chrati : Je roztopreny jako morak
(laš.), r. prsty, nohy =: roztáhnouti

(Lor.).

rozoukat se (-Ó-), rozmýšleti se

(záp. Mor.).

roztratiíf sa: Ušípané sa všecky
roztratily (val.).

roztrcat, roztrckat peníze, na vše-

lico, jako nepozorovan vydati : Pe-

níze sa roztrckaly (Zl).

roztepat: okno, hrnec, láhev a p.

kehké vci rozbiti.

roztrh : Dlá do roztrhu = až by
se od práce roztrhal.

roztrhly, pass. : Máš kabát na
zádoch roztrhly.

roztrlika= roztrcat (v. t.) slez.

roztroškovaf peníze, po troškách

promarniti.

roztrtaf nco na p. peníze = ne-

opatrn a nerozumn penz použiti,
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na p. je rozpjiti, rozdati, utratiti

a p. = rozšantroiti (Btcha).

roztrta se, rozhnvati se: Co si

se hned' tak roztrtal? Chodi ceíy

roztrtany (laš.).

roztrúsit: Roztrúsíí povs mezi
lidem, že je pod jaíovcem pokíad.

roztržítka, roztržitost: v pobož-
nosti (laš.).

roztržkaf : Když se piženou ovce

s pastvy ped stavení, kam nkteré
z nich patí, ovák volá: tž, trž!

Ovce potom od ostatních se oddlí
a jdou dom. Také o lidech : Ped
kosteíem sa roztržkali = rozdlili

(Slav. L. X. 133).

rozum 1. Všeci byli na rozum =
dosplí. Su tež sprosté rozumy ne-

kereho lovka (laš.). To byl múdrej
lovk, ze všeckého ml rozum (dok.

159). Lidi z toho nemajú rozumu :=

nerozumjí tomu (Zl.). Ty's ale po-

hnut rozumem! = rozumns pro-

mluvil (též iron.) (Slav. L. X. 371).

Oni mu zastúpili cestu, aFe on zažil

rozumu a uték pes potok. Dyby
zažíí rozumu a nedáJ žádném nic,

najfepší by udíál (val.). Nebyío by
divu, abych z rozumu vyskoiía. Mohl
m z rozumu vyhnat. On sa nedlíi

od našího rozumu = byl úpln jak

domácí smýšlením, eí (Vah.). Co
je hlópymo po rozom.? (fig. 25).

2. =: mudrlant, 3. druh jablek.

rozumbrada, -y, m, rozumá, do-

mýšlivý floutek.

rozumt: Rozumí tomu jak koza
petržefu,' žába oechu, cigán pluhu,

tele varhanám (val.).

rozvádt 1. Vy nás spolu rozvá-

díte = bráníte naší lásce (Suš. 396).

Tráíci už aj poali, že do Ameriky;
ale staí jich rozváali = rozmlouvali

jim to (Slav. L. XII. 44).

rozvaha : Býl sem na rozvaze =
rozvažoval jsem, byl jsem na váhách
(val.).

rozvali, rozbiti: Nrozvaf sklínky.

Okno byío rozvafene (laš.). Rozvalil

mu kamenem híavu (Zl.). Rozvalit

sem si nohu na skFe (Slav. CL. XI.

93). .

rozvaž, -u, rozdlení zase ovec

míšaníkm po dokonené spolené
pastv na salaši (val).

rozvázat: Co zas pláete o to

maliký? Pámb vám rozvázal ruky,

možete zasej na tovarych = uvolnil

(dok. 154). Stl se rozvazuje = roz-

kližuje, geht aus dem Leim.
rozvažitý = rozvážný (Vah.).

rozvit rboží, dáti na dluh.

rozvera 1. f., veselost, rozpustilost:

Dcka kiijú z rozvery. 2. m. = roz-

verný, veselý, rozpustilý (hor., záp.

Mor.).

rozvidni se, rozvidat se, roze-

dníti se: Rozvidaío se dtuho, ež se

na dobe rozvidnito. Už se mu n-
rozvidni = umel. Za rozvidani koši

se tráva (Kt. z Ostravska).

rozvigtat, -glu, rozviklat: Di mezi
druhé chlapce se rozviglat, bude ti

Tepší šmakovat (slov.).

rozviiec, -Ica, rozpustilec (han.).

rozvily, rozpustilý: Nkde sme
bele rozveli, až to lovka mrzi

(Vyhl. II. 223).

rozveztý, prostoeký: Ja ty roz-

vezlý grgau! (Vlk 32).

rozvíený, rozpustilý, bujný: chla-

pec (Podl.).

rozvod n. krdio, místo, kde se

dlí mlýnská struha od eky (Podl.).

rozvody, pl. m. : Chlapci mají roz-

vude = vli (Tišnov).

rozvolda, silná, zavalitá ženská

(han.).

rozvoávat: A já ti raci dám bjélú

gonvaliju, abys rozvoáváí celu kom-
panyju (Bart. III. 64).

rozvora 1. dlouhé devo pod
vozem, od pední nápravy k zadní

natažené a tak pedek a zadek vozu

spojující. Rozvora k pedku vozu

svorníkem, k zadku svrací zdí
pipevnna jest. V zadu kus rozvory

trí ven : Svezl se na rozvoe (v.

vz III. 14). 2. brázda (Daicko).
rozvosit se, rozzuiti se jako vosa :

Co pak se's tak na mn rozvusél.''

Von se hn rozvosí (Br.).

rozvrh, poádek, plán: Škoda teho

Jošky; on dlávat mezi námi celý

rozvrh (Vah.).
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rozvrzaný, rozkližený, rozladný

:

Ten stl je celé rozvrzané. Te seš

neska rozvrzané! (Maš.).

rozžuchtaný, mokrem rozbedlý:
Rozžurhlané papuiska (Slav. L.
XII. 229).

rožový de, dva dni v týdni,

kdy smí chudina do lesa na roždí

(ob. úterý a pátek) za 12 dní roní
roboty (Zl).

rožky, - 1. Volek je v rožkoch =
mladý volek (val.). 2. Na Podluží

svobodné dívky nosí na svátek epce
zvláštního tvaru, rožky zvané. Lepen-

ková forma dol sehnutá, na vrchu

pitisknutá tak, že se v zadu koní
ve dva rožky, 20 cm dlouhá a 25 cm vy-

soká, obšita jest ervenou kvtovanou
látkou (ornátovou). Na vrchu vzadu

rožky ozdobeny jsou rží z pantlí

bílých, ržových a modrých sple-

tenou, » netopýrem* zvanou, jejíž

pantle dol splývají; vlasy v týle

zakryty jsou pentlovou >ržú«. Ženy
nosí místo rožk » epec*, rožkm
podobný, ale mnohem vtší, v zadu

ve dva rohy s pošika stesnutý.

roženec, -nca = rože: Pee se

vám husa na roženci (Suš. 557).

rožénky, pl. m., devné vidly

senné (val.).

rožná kráva, která má rohy vzhru
(N. Híše).

rožít — rožéí— rožnu — rožítý =:

rozžehnouti (Zl.).

rožkaa, -n, jméno ovce, >má
maliké rožky, edem výpuky* (val.j.

rožkuTa, -Fe, jméno krávy; má
erné rohy s bílými konci =: rohuTa,

rohfena (val.).

ruba, -a, drvoštp (iaš.).

rubá, -a, v. košile ženská.

rúbaníca, -ce, pole z vyrubaného

lesa : Pásli volky voíaíci pi téj nasej

rúbanici (Suš. 182).

rúbaf, -bu 1. devo: štípati, ha-

luzí: sekati (vých. Mor.), 2. zeFé,

usekávati zelné hlávky na poli

i s híúby (košály): »Už ste rubali

zefé.^* >Ja to! Dybyhme ho tam
nechali, museli bychme eše húsen-

kám pikupoval!* (val.).

rubec, -bca, ostružek z perníku:

Dti, budete mít rubce ! (N. Msto).
rubisko, vyrubaný les v prvním

do tetího roku; pak se chytá se,

potom miadý Tes neboli ley posléze

hora.

RúbTov, tra v Ústí na Vsacku =
RúdTov v Léskovci.

Ructav, tra (Branky).

ruaf, -ím, beeti: U vás krávy

ruá (Suš. 700, slov.) v. rye.
rue (val.), ru (Iaš.) 1. rychle:

Jak rue tím proutekem budeš toi,
tak rue ten vozíek bude jezdi
(Kda I. 168). 2. honem: Po rue!
Rue bžela princka k nmu (Kda
I. 48). 3. práv : Rue došéí. 4. sotva,

jakmile: Rue som tam prišoí, hndz
som uvidzeí (hor.). Ru sem se

pohla, už to prašeío (Iaš.). Rue do
teho kusí, už to všecko s nho spadlo

(dok. 249).

ruej, -a, bystíce (val.).

ruen ka, pkná, milá ruka (slov.,

val).

ruí, rychlý (val.).

ruiný prach, stelný.

ruka: »Z ruky do ruky* pi
koupi (zboží — peníze) nebo vý-

mn (vc za vc), oznauje jaksi

nedvru. Ale ne: » Chycený letoun

šel pak jako div divoucí z ruky do
ruky* (Koenský, K Protinožcm I.

58), nýbrž: z ruky do ruky.

ruka 1. rukovt rozliných ná-

stroj, v. pilka 6, hrabíca I. 2, pluh

20; 2. úponek na rév.
runík, pvodn šátek »do ruky*,

jakož si jej ženské brávají do kostela,

k muzice a na besedy : » Vem si šátek

do ruky*, >zapomía sem si šátek

do ruky* : Ona sob utírala své oka
runíkem (Bart. III. 220) ;

pak i šátek

na hlavu (hor.); runíku na utírání

tam i jinde íkají utrák.
ruda, -a, kovkop.

rudavka, rudá voda na baeništích

(Iaš.).

Rudova, na Rudovni; r, 1780 na

Rudovinách, tra (Vizovsko).

ruchán r= ruchadlo v. pluh III.

ruchla, -le =: rokle (Tišnov).

ujnosf, bujnost, nezbednost (val.).



368

ujný, rjný 1. bujný, geil. 2. ujná
zima =:= tuhá (val.).

ruka : Byli spolem jedna ruka. Je

s habú jedna ruka = nestyda (dok.

217). Prodat to pod ruku = tajn.

Len na ruku zme živi =: prací svých

rukou (Dob.).

ruká, -a, ruka na rozcestí (Jicko).

rukáv: Už je ruka v rukáv =
smlouva, námluvy a p. ujednány.

rukávce, v. košile ženská.

rukovítko, ruka u radla v. t. 4.

rúta =:: roura (laš.),

rulík, lelík (v. t.) Br.
rutka, troubel dýmky (Rohre)

Opav.
rumázgat, hmotiti: Krávy ru-

inázgajú, vodnky nemajú (Suš. 102).

rumiga, pežívati: Ovce rumigajú

(val.).

rum ka, kupti, praskati, na p.
nco tvrdého pod zuby (val.).

rumpál steše, mnoho tešní na
halouzce (Kunštát) = cambáí (v. t.).

rumpanec, udeení (Jevíko).

rumpat, bíti: Narumpal mo (Jeví-

ko).
rumpatý, kupavý: Ocediía kob-

zoFe, aFe su eše rumpate (laš.).

rumpTovaf, uchati^ dráti: Všecky'

gat si rozrumplovát (val.).

rumpotat, -cu, chestiti dopadem:
Padaly krúpy, tak na steše rumpo-
taío. Tak mu slzy z oí rumpocú
(Z!.).

rumraj, -u, rej.

runa, brázda (chodníek) mezi

svým a »rdským« (cizím) vinohradem.

rúat sa : Roby sa rúajú = honí

po mužských (Brodsko).

undió, hovoiti, klábositi: Co
undiš.? Nun. Už tam una celu

hodinu. Možeš peundzic slovko

Febo dv = promluviti (Suš. 339).

undný, hovorný (laš.).

runtem 1. chodit r., sem tam, bez

úelu. 2. velmi rychle: Hnali to

práco rontem (Maš.).

runtlt, runtovat 1. na nkoho, na-

léhati: Žádné na é nerontí (fig. 13).

2. kolem obcházeti bez úelu (val.).

3. Kráva runtuje = divoí se (Jicko).

up (-0-), zálusk: Má na é op

jak liška na drbež (han.). Nedle si

na to op = netš se na to (Maš.).

rúpaf, -pu, rupkat, rupét: Ovce
suchu letinu rúpú, rupkajú (praskav
pojídají), letina rupí (rupt), rupoce
(rupotat) = praská ; zrúpíí to (sndl
nco rupavého, praskavého) val. Tak
s um tam tancoval, ež ji koši ru-

ply (Suš. 775).

rúpník, orsej (Peck).

rupct, rupotání neho suchého.

rupotat, -u, chestiti: Oechy ru-

pocú (když se pesypají). Hrušky ru-

potajú (padajíce, když se stromem
zatepe). Prší tak rupoce. Krúpy na

steše tak rupotaly (Zl.).

rurýkat, helekat, zpívati: Kravaky,
aby se jim krávy dobe pásly, rurý-

kají (Kda II. 313).

rusek, -ska, ryba pomenší a tmavá
(L. XI. 222, laš.).

rska, vích (Br.).

rst: Roste mu to v hub, když
nco nechutná (ZL).

rušáky, -, n. rušFáky, nástroj, na

nmž jsou adami železné >patky«,

kterými se poškrabuje povrch pdy
Cultivator (laš.).

rušaf, hýbati: Nrušaj tym (laš.).

rušaf se n. rušit se, hýbati se:

Ani se nrušaj! Když se první snop
uváže, postaví se klásím vzhru, aby
se tsto z mouky toho obilí rušalo =
hýbalo, kynulo (Píbor). Rušaj ! =:

hybaj ! Jak zavolal, už se nesriiél

žádný ani rušit (Zl.).

rúška, valašská bílá plena na hlavu,

2 lokte dlouhá, V4 lokte široká.

Konce její jsou krásn vyšívány.

Zavazuje se vzadu na volný uzel:

Vezmi rúšku a zavij se (Suš. 3).

rutharec svatojanský, kopretina

(R. a Ž. 33).

rútlt sa, ítiti se.

rutva = routa (laš.) : O vim i
ja zahradeku z trna, v ni rutvika
zelena (Suš. 750).

rúzno : Brati rzno matkama =
nevlastní, rzných matek.

rzný: holub = nespáený. Býl

sem tam s rznýma koma = jež

byly bez vozu, oby. maiíce postroj
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na sob, váhy táhnouce za sebou

(Jicko).

ržej n. rže, vl ervený bez

lysek (Df.).

ržica, -ce, kopretina.

rvá, rvaka, draka, jen v úsloví:

na rvá: Vhodíí dom jabko na

rvá = aby se o n rvaly. Dnes
byío žito na trhu na rvá =: na

rozchytanou (Btcha).

rvá, -a, lycopodium clavatum.

rvát, rvu, trhati: Na zahrádce

kvítí rvaía (Suš. 686). Ve Slezsku

ovoce rvú.

vát: Sojka ve (záp. Mor.). Sto-

doía píamenm vaía = huela (Zl.

;

srovn, bíeía= buela).

vava 1. vava, povyk : Slyšeli

vavu pehroznou (Kda I. 269),

Hana pišía k rodiom ze vavú =
hlasitým pláem (Slav. CL. XII. 85).

2. množství: vava chlap sa k nám
piredykaio (pihnalo) val.

rybáík, pták alcedo ispida.

rybáka, racek: Ponad Bevu sa

znášajú rybáky (Slav. CL. XIII.

371).

rybena, jméno krávy rybí barvy

(val.).

rybina, rybí zápach.

rybí oka, nezabudka.

rybniká, -a ^ rybáka (v. t.)

Mín.
rýek, -ka (-é-), kožené stínítko

u epice, Schild (Jevíko).

ryet (ryat) 1. téci: Voda ryí
potokem. Hrnec ryí. Když na na-

vštívení P. Marie prší, 40 dní z docha
ryí (Mor. lid 81). 2, pršeti proudem:
Tam ryí! 3. beeti, váti (laš.):

Kraviky ryely (Suš. 85).

ryka := rý: A vzal ryku a

motyku, aby vykopal Aniku (Suš.

15).

rymem : Ryeto rymem na hru
:= proudem teklo (val.).

rýf, -u, loket plátna (hor.).

rygáš, -a, druh ovec s dlouhou
ídkou vlnou a dlouhými toenými
rohy (z ma. rigas, ídký) (Slav.

L. XII. 273).

rýhaf, brázditi: Zima rýha kuru
stromu. Po deši se slivky ryhaju =

dostávají rýhy, pukají (Kt. z Ostrav-

ska).

rýchanec, -nca (= rýkanec), velký,

prudký liják (Btcha).

rychlík 1. dianthus (laš.), 2. druh
raných bramborm ranuška, 3. oves

raný, 4. rychlý, hbitý mladík: Štyry
kon ve dvoe, žádný s nmá neoe.
Oe snma rychlíek, Janalíkj Fran-
tišek. Pohaíá mu rychfenka, súse-

dova Malenka (Suš. 712).

ryk, -u, ryení, váni dobytka : Ty
mi musiš pas uvit' z voioveho ryku
(Suš. 703).

rýkat, ryet s pestávkami; též

o silném dešti : Slze mu rýkaíy z oí
(Slav. L. XII. 276).

rýknút : Dobe si rýkto = popršelo

lijákem (val.).

rýl', a := rý (vých. Mor.): A co

pán Bh zíúí, žádný nerozlúí Teda

rýl, motyka (Suš. 787).

rýrek : Slováci nosí košili v pedu
i v zadu z gatí ven; tato ást košile

jmenuje se rýfek.

rylica, -ce, železný rýl bez de-
vné rukojeti.

ryFka, kohoutek, pípa (laš. ; od
slov. ryet).

rýnský, zlatka vbec ; rynšcák,

pouze stíbrný zlatník ; rynsku a,

pouze papírová zlatka (Slav. CL. X.

299).

ryp : Ryp! s ním o zem = rýpl,

uhodil.

rypaka 1. pampeliška, 2. rýpání

trávy (v. tráva), 3. rýpavá, zdlouhavá

práce, jíž neubývá (Btcha),

rýpat= rýti ; rejpat= rýpati (Jem-
nice).

rypavý = rapavý (v. t.) val.

rypkat, konati drobnou práci

:

Néjsu zvyklá postáva; peca nco
rypkám (val.).

Ryša, -še, píjmení = Ryšavý.

ryšavá, ryšavina, ryšavá barva

vlas : Kaenko ryšavá, odsedni ode
ma, a tvé ryšaviny nepadají na

ma (Zl.).

ryšavé víno = nm. Schiller.

ryšena, kráva ryšavá (val.).

rýv (rév), zdevnatlý cún (v. t.).
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ryvolka réva (dok. 145), r. zelená,

druh révy (Podl.).

ryzá, -a, kdo má ryzé vlasy.

ryzka, ryzý k: Moja ryzka

dycky ehce (Suš. 714).

ryzo, -a =: ryzá.
rýž, -a, ostrá hrana, na p. stolu

:

Švácnúí eiem do rýža (val., laš.).

2. rýš, rži = rež (Btcha).

rýžatý, co má ostré rýže, kantig;

kame, uhel.

rza, -y, rez (laš.).

rzát 1. rzáti: Kon mu rzaju (Suš.

565, laš.). Jak na konec dojeli, koné
pkn zarzaíy (Suš. 533). 2. rezavti

(laš.).

rzavka = zerzavka, rezavá voda,

ervené bahno (laš.).

rzaný = režný (žitný) : ržana muka
(laš.).

ržísko = režnisko (v. t.) laš.

s.

s pedložka i pedpona mní se

ped samohláskami a jasnými sou-

hláskami v z. Tedy nkterá slovesa

složená s pedponou s, jmenovit
s' následným se hledati jest pod
heslem ze.

S pedložka I. s akkusativem ur-

uje:
1. mzru a kolikost: je tam eše

s náprstek vína. Vidíja z beku penz
= plný sud (Slav. L. X. 372).

Dobrý piveko, dež je ho z beko
(Bart. III. 788). Vypij vína s po-

hárek (Suš. 22). Mám ho ze žaíúdek
= plný žaloudek, je mi protivný

(Zl.). Moh bys toho m teba aj ze

smr= nemoc by staila na smrt,

byla by z ní smrt (Slav. L. XI.

273). Už ho nebude s toliký vk =
nebude už dlouho žíti (Zl.).

2. poet "pibližný., adverhiálné =3

asi\ poji se tedy i s nominativem:

Pobu u nás eše ze dva ze ti dni.

Zho jablíko lebo ze dv (Suš.

438). Nechaj svtlo hoet ze štyry

nedFe (Suš, 335). Netiž je to udla
jedno ze dvakrát', potem už to ide.

Dé mn s toli tch jabíek jak vera
(Mal. XXIV. 145). Nech pijdu ze

té ze štyé (Zl.).

3. rovnomrnost moci a síly pi
slovese býti: Kdo s koho, ten toho.

Už mne néni z hrubú prácu (Zl).

S prácu jí eše byío (Slav. L. XIII.

78). Doker je ho z nosu, že bude
chodi= dokud nši unese (ib. XIII.

78). S chlapa ho nebylo = s práci

chlapskou (Vlk 51). Doze, brati,

bude s nás ? =: nám odolá (Bart.

II. 379).

II. s genitivem. Chodíce na ryby,

na raky, na jahody, vracíme se

s (z) ryb, s (z) rak, s (z) jahod.

Šla Nanynka na traviku, šla Na-
nynka s trávy dom (Suš. 349).

III. s instrumentálem

:

1. pedmt innosti obtížné., nemilé^

protivné: Celý de zme se s tým
senem pekíádaH '=: s namáháním,
do únavy jsme pekládali seno.

Kdo by se ze starým mšiskem
iátál Já se s tým pešívat nebudu.

2. pi slovese jeti, jiti, býti a p.

bližší urení, pro se s néím jede

nebo jde a p. se vynechává: Jel do
do Perova z jemenem, ze žitem

(na trh). Je^ už od rána v Perov
z másíeni. Sií z botama (spraviti si

je dát). Sií s fósarna, z vlasama (dáti

se oholit ostihat). Šií ze zubem
k dochtorovi (dáti si jej vytrhnout).

Beí z noho u dochtora, a nespravií

mu ju. K temu dochtorovi chodijó

névic z oima. Stoná z hlavo. Je
nemocné z noho už te mnsice.
Nespal už te noce ze zubem. Ležel

s téma oima pt nedl ve špitálu

(Mal. XXIV. 146).

3. cas: Pesil dom z nocó, ze tmó,

z ránem (ib.).

4. zpsob: Z eó zme na to za-

pomnfe. Teprov z bitim se peznaí
(Mal. XXIV 146). »Kaj idt*
>Z obdem, ze snidanim* = nesu
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obd (laš.)- ^ý^ s kiváky, t. ve svt
jakožto obchodník (val.). Kráva je

pátý msíc s teletem = stelná (Zl.).

5. vztah: hnž se nahrazuje úplné

jazyku spisovnému oblíbený zpsob
vyjadováni vitou *co se týe*: DaJ
se na tatíka z eó. Dnes každé
kií ze zimo = že je zima. A s terna

konima psaí, že só tam hodn íaceny.

Panáek si nechai chlapce na stedu
ze zpovdb. Majó tam tuze zFe z vodo

;

mosijó tuze daleko pro u chodit'.

Já se eše s penzama decke mívám
dobe, mn nihdá nechebi. Napo-
mete Tonka s terna penzama, a
moc neutrácí. Co ikáí s tém je-
menem, prodá nám ho? Jak bste
mn poradíFe s tém poFem, mám ho
kópí »Jak se máte a ste zdravé.?*

>Eše to unde, a ze zdravím, no to

chvaia Bohu mám esce dobry* (Mal.

XXIV. 146). Mn sa to z Antošem
nelúbí = pomr s Antošem, Antoš
(Slav. L. XI. 485). Co si sa n
o tom akví (zdá) s tým snhem =
o tom snhu (ib. XI. 323).

6. Nech a šfak spere ai z bara-

nem! Hrom do a uho s konm!
Takovými a podobnými kletbami

proklíná se beran, k atd. sám z=.

nech šlak spere barana, hrom uho
do koa (Zl.).

7. pedmt podivu: To je mn
s kartáem; debe se rozhFedal:, nelza

ho nai! Toto je mn s tó prácó;

de už ste mohfe be tekrá hotovi

!

To je s psanim, dež to nechce schnó

!

(Mal. XXIII. 154). Bože, chlapíku,

s tebó, nem©žu se na t s niem
spolihnó! (= Bože, chlapíku, co si

s tebou mám poí . . .). Pro božstfa

z robo, taková veleká a nic neumí
udía! Pambiku zvrchované s ta-

kovém poasím, de nám to všecko

zhnije! (ib. 153).

8. j =: a: Trvá to de z nocó (fig.

69).

éaói n. šoi, setí, osení: Chodi po
áau (laš.).

sáí: Sáí (sádí) »sadilí« t. j.

urovali cenu masa, vína ; také í-

kalo se tak mužm, kteí >sády<
(hranin kameny) pehlíželi, a vbec

Bartoš: Dialektický slovnik morarský.

smluví, také dvrníci obecní, kteí
prohlíželi komíny, sluli sací (arch, III.

97). Posud zde onde na východní

Morav slov tak prohlížitel masa
u ezník, písežný znalec, že se

zabíjí zdravý dobytek.

saif 1. o drobném deštíku: sai
^ siholi, mží (laš.). 2. sací co dost,

sací vo všecko pry= mnoho kleje

(Maš.).

sad, -u, stromoví v zahrad na-

sadné : Vím i ja zahrádku a v ni

hustý sad (Suš. 383).

sád, -u, mezník, hraneník (han.,

(záp. Mor.).

sadat, svrbti paliv: Sada mne
na krku. Sada od kopiv. Sada ho
dobrý bedlo (han.). To mn bolí, to

mn sada =: trápí (Suš. 45).

sádí v. sáí.

sadc, -ca, eupatorium (slez.).

sádek: Aby nebylo k vinohradu

od cesty pímého pístupu, jest jeho

kraj posázen brambory, zelím a p.

Takový záhonek jmenuje se sádek
(slov.).

sadný, pevný, zavalitý (Maš.).

sadita, -y, m., domýšlivec, nadutec
(laš.).

_

sadi: Letos stromy moc saá,
bude moc ovoce = nasazují pupence
na kvt (Vah.).

sadivo, vše, co se sází: brambory,
epa, turky a p.

sádka 1. = sázka, rozestené na

mlát obilí na mlácení, 2. podnt
k mrzutosti, k hádce (Jevíko).

Sádky, -, m., tra mezi Lovši-
cemi a Moštnicí (Btcha).

sádlit se: Nemože se usádlit =
na míst »ustanovit«, náležit used-

nouti.

sádovec, -vca=sád (záp. Mor.).

sadový mak, setý (proti planému)
záp. Mor.

sadzuch, (sazúch) : Mamy drobné
kobzaFe, enem také sadzuchy, t. j.

drobné, které se sázejí celé, neroz-

krájené (laš.).

Ságaa, -Fe, tlustý, neohrabaný
(val.).

sáha, y = sáh (Btcha).

25
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sahat eho: Sahaj ho (vínka), d-
vucho, právu ruku (Suš. 381, laš.).

saholi, mrholit (laš.). v. sai.
sahún, vysoký chlap (na sáh).

sajdáek, -ka, vole drbeí fval).

sajdák, -a 1. kabela z bílé houn,
jakou Valaši na trhy nosívají; sajda-

íka, kabela z plátna : Hrudu syrá

vho do sajdáka (Bart. I. 165). 2.

bicho : Pohni sajdákem = pohni

sebou (val.). 3. šatlava (u Olom. Kt.).

sajdaf, hltav jísti (Vek.).

saka, -a, pijavý papír (od Pern-

štýna).

sakry: Nco zlatýho povsit na
krk a do 14 dní žlátenica je v sakry
= ta tam (dok. 276). Di už v sakry

a nedopaluj.

sakva 1. kabela myslivecká (Kt.

z Ostravska), 2. euf. sakra.

SáTa, -ate = sele (slov , val.).

salaka, chvojí uschlé, zervenalé

(Jevíko); jinde prask.

Saaov, tra (Polanka Vsacká).

safajka, sekera na krátkém topr-
ku ; orái ji berou s sebou do pole (Df.).

sataš, -a, m. (ma. szállás) 1. past-

visko oví s píslušnými budovami
(val.): Pásli ovce Valaši pi Betlém-

ském salaši (Suš. 33). 2. ovce na
salaši : Hfe, tam ženu veliký saíaš

ovec! (Francova Lhota, val.).

sáta = Júa, házeti, schleudern

(laš.)._

sálif, sálati : Kamna sálijó (Br.).

salVo, -a, druh hrozn (Podl.).

sánri, -a, -o, samý, -á, -é:l. N-
chodi sama = thotná, zvlášt za

svobodna (laš.), odtud: Kateina
sama druhá (Suš. 89). Vyšla Mar-
jánka sama devátá, t. j. Marjánka a

osm jiných (Suš. 127; v ei obecné
takových složenin nyní už neslyšeti).

Zvony samy zazvonily = samy od
sebe (Suš. 37). Na samý prv = od
prvu zaátku. Najsamý prvek bežali

= první na pedku (hor.). 2. ná-

mstka tato stotožuje jakoka výrok

s podm,tem, znamenajíc tolik co plný

eho: Poleje sám kame, sama tráva.

Koár býí samy svtla. Strom je sám
kvt. Pibhl sám smích, sama ra-

dos. Tá roba je samy kfebety. Fra-

štacká dolina Je samý hebíek
(Bart. II. 88). lovk je vte na
tom svt samé trápení a samé ne-

moce (Slav. L. XÍI. 385). A ona
chudrka byla sama práca (ib. XII.

276). Ta polívka je sama sul. Je
sám rozum, samo hospodástfi, a

pece dlá dluhe. — Tento nominativ

penesl se jako doplnk k akkusativu

pi slovese míti: Máme to obili sama
tráva. Má te šate na sob sama spina.

Má kabát sama d^ra. Vepuil si

bitfu a pinesl ju sám zub (Mal.

XXIII. 363). 3. samý na Podluží a
na Horácich znamená tolik co všecek^

velmi: Vrána je samá erná= všecka.

Bol šohaj samý švarný= velmi (Bart.

II. 65). 4. Je ho samá kže a kos
= je samá kže a kos. Je toho sám
erv (o ervivém ovoci), sám šorp

(o ovoci šurpivém), sama pecka. Je
ho sama ertovina (Jevíko). 5. sám
v sod =^ pravý, pouhý, nepadlaný:
To víno je samo v sob.

samobílej šátek, zcela bílý, bez

jiných barev (N. Msto).
samodílná polévka, bramborová,

nezasmažená (Zár).
samodruhá, thotná: Už je Ka-

enka samodruhá (Bart. III. 34).

samolístek, parnassia palustris.

samomstivý: Steda po veliké

noci jmenuje se samomstivá: kdo
v ten den jí maso, pomstí se to na nm,
an bu onemocní nebo dobytek mu
padne a p. (Dob.).

samopas: Nechal ho na samopas
=: dlati co chtl (laš.).

samopas: Dostal se na samopas
= má se dobe (laš.).

samotíha: V horách pracují lidé

samotíhou, n. samothou, t. j. sami

se do pluhu, do bran zapahují.

samotížky 1. pl. f., sán pší, jež

lovk tahá (záp. Mor.), adv. : Pi-
táhli zme stika k oh- samotížky,

t. j. sami táhnouce, bez koní (L.
XIII. 152, han.).

samour = somár (v. t.) Zábežsko.
samový: Naše chalúpka je sa-

mová sama = stojí sama o sob
(hor.). sam svj, samostatný, ne-

odvislý: Já som sám svj (Dob.).
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samšík (-é-), podlouhlý koš ráko-

sový = sotor (záp. Mor.).

samtat, -cu, i somtat, -lu praví se

vlastn o zvláštním bekotu mumla-
vém, jímž se ozývá hovzí dobytek,
když trávu plnou hubou škubaje,

bude znepokojován ; pak = brblat,

ákamrat. reptat (Zl.).

samunký: Podfema sedí, podle
ma samunkej = tsn podle mne
(Suš. 552).

samutenký = samotinký (laš.).

sandát = candát, lucioperca san-

dra.

éape, šapolit, chreti, chestiti

(laš.).

sarpaf se 1. sápati se: Co se

tefo sarpeš? 2. chvástati se (val.,

laš.).

sarvaš, -a, rej, hluk (val.).

sasa, sasem ! velení volim =
v levo! (val.).

sasora, -y, m. i f., rozkasaný, á.

satoníi se, sápati se, zlobiti se

:

Satoní se jak pes na eezo (záp.

Mor.).

sázat, -žu : Sáze veliké kroky =
dlá.

Sa Pie.

1. dv sanice, v nich (2) tyi pístíky =;: epy ::z: hnátky (vai.). Pístíky jsou
zadlabány ve dvou násadech (3), na nich spoívajících. S pedu na nosích sanic
jest píka (4) strmohlavec n. stemohlavec (Zh'n) eená. Uprosted pedního násadu
zavrtány jsou snice (5), ke strmohlavci na vrchu >zdíkou« (6), t. j. železným pásem
pipevnné. Ve snice zastreno jest oje (7). Mezi snice pod pední násad prostrí se
spružina (8), t. j. habrová ty a uváže k oji, aby se oje drželo vzhru. Od strmohíavca
k oji pivázány jsou dv lany (9), díve houžvy nebo provazy, nyní etzy.

Konec sanice, s pedu ohnutý (10) slov nos rz: kivka, kivica (val.) iz: kla;
zadním konciim (11) íká se šarapatky: >Stoupni na šarapatky*. Nkde bývá pes n
píka = patky: >Chy sa na patky<.

San se brzdí >svlakem<, t. j. chvojím vzadu pivázaným (val), nebo 'silným
etzem, pod san podvázaným, jemuž >kocour< íkají.

Pro osoby postaví se na san mezi tyi klaníce (12) košina n. korba =: kárník
(Slezsko), kareta (Jicko).

Pší san, jež táhne lovk, šlovou pšáky, saraotížky.

Kfaky =z kfaary (laš.) jsou krátké sáky.

sanitka = sandát (v. t.) Podl.

Sákovat se, voziti se na sá-
kách (ND. 186).

sáky, pl. f., dolní skrá.
Santrážiny, pl. f., tra (Zl.).

sano, -i, sanut, sanuti, sa: V tch
horách je sano (Kda I. 158). A ta

zta sanuti už z jazera feze (Suš.

40).

sázka (saa, sádka), obilí na
mlát k mlácení prostené (v. sto-

dola).

sazený: Kráva starší má mlíko
sazený, mladá, zvlášt po teleti prudký
(Kunštát).

sazovaný : Já su moc sazovaná
na to uknutí ^= snadno mne ukne
(dok. 278).

25*
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sažit, sáhati : Kamna sažijó, slunce

sazí, rozpálené elo sazí. V oích
jí zaalo sažit (jiskiti) záp. Mor.

scák: Píae, tak mu scáky teu.
Potit se, až mu po hub scáky

tekly.

scánky, pl. f., lidský mo.
scíplina 1. zdechlina, 2. kuata

takové scípliny, nedochdata.
Sabnúf, sraziti, zronit ovoce se

stromu (Vek.).

sísti = sítati: Ty by si museía
všecky hvzdy šisti, co jich na nebi

sviti (Suš. 702, las.).

se, sebe, sob, si 1. se bývá

i na prvním míst ve vt: Sa n
zdá, že si upíakaná (Slov. obr. II.

4; v tomto spojení pravideln v ná-

eí slov.). 2. Pan dkan sú u sebe =
ve své svtnici (Vych.). Do smrti

nepotebuje za groš nieho na sebe

kupil; = od šatstva (Vlk 83). Naša
chaíupa stojí o sob = o samot
(val.). Má v sob ublížené = vnitní

poranní (Zl). To se ráda ziobim,

dež nesu v sob zíá = uvnit, v srdci

(Mal. XXIV. 273). Už sem rhéí

v sob, že to dnes nedodíám =
domníval jsem se (Zl.). 3. Zvratná

slovesa pohybu v imperative a v im-

perativn otázce zvratné námstky
z pravidla pozbývají: Hybaj, val,

syp, hr dom! rušaj ! chra! (= utí-

kej, laš.), sthuješ? pakuješ .?= táhni

!

4. Velmi asto piiuje se ke slo-

vesm dat. si, jakožto dativ sdílný

(ethický); Chodí si jak pán. Díá si

jak se mu chce. Snz si to, dyž mi
nechceš dat. Enom si leží a poku-

uje.

sec, -a, dlník, který see.
seba, seení (val).

seená robota, na které se seklo.

seka, ezanka: Má seku v hlav
=:je nechápavý.

sekovica, -ce, ezací stolice na

seku (val.).

seaky, sed (val.).

sedák, fazole podluhovatá, žlutá

(ND. 181).

seák: Ti sousedi nebyli žádní

seáci ==: nevysedávali dlouho v ho-

spod (Hoch 75).

sedat 1. Slunéko už sedá = níží

se k západu (val.). Súneko už sedá

na vrchy (Dob. ; han. : chytá se hor).

Akolivék už soumrak sedal, pece
nocleha si nehledali (Kda I. 268).

2. Zemáky sedajú (=je jich hodn
pod kopcem); hodn zasedly ; kolik

vám jich sedlo? Žito sedá = je hodn
pokládek. Dyž jarka sedne, bývá jí

hodn (vých. Mor.).

sedni = pudío (v. t.).

sedt: Sedí jak kvaka, pera (ne-

inn a neten), jak škroša (na

široko, ženská), jak vraná na úhoe
(smuten), jak dudek v kobylinci, jak

pagáek v peci, jak tíúek v másle
(má se dobe), jak pt groši (ne-

mluva), sedí na mn jak na ep
s motyku (týrá mne). — Dobe se

nám tu sedí. Ale echman v nm
sedí= ert zná jeho úmysly (Vlk

41). V jednom kuši na nm s hubu
sedíš = vadíš se s ním (Slav. CL.
X. 37).

seévat, iter. slov. sedti \Z\.).

sedáisko, sedadlo (Lor.),

sekaf, sedti v dtské ei : Se-
kaj tichuko

!

sedla = selka (od Jimramova):
Byly ve mlejn dv sedly.

sedláka, druh tance (Bart. II.

303).

sedlatý: ku = prohnutý (Br.),

hus = erná, bílá na lopatkách.

sedliky, pí. f., tra (dok. 191).

sedlina, rosol (Vyhl. VI. XIX. 42).

sedlisko: 1. Hlavica vypne setu
náhle ze svého sedliska (kde práv
sedl) (Slov. obr. I. 34). 2. sedlé

mléko (Bouzov). 3. staveništ (han.,

slov.). 4. vtší usedlost = místo

(laš.).

Sedliska, pl. n., tra (Petrovice

u Sloupá).

sedíova= sedlati (Dob.)

sedíý (podsedíý), malý, zavalitý.

sedmák, starý peníz mdný, pla-

tící sedm krejcar: Dávaí za hu-

bnku sedmák (Suš. 690). Sedmá-
kem, grošem pomžte nám (Suš.

760).

semem sedti ani se nehýbati

(val).
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I

sedmeracký: Sedmeracka braná
doš široka byía, eše se ta sanu
v ni smsi nmohía ^ mající šíku
sedmi bran (Suš. 776, laš.).

sedmerka 1. starý peníz: Jeden
dával šestku a druhý sedmerku (Suš.

690). 2. beka o sedmi vdrech.
sedmichrástka= sedmikráska.

sedmikroka, druh tance (Slov.

obr. I. 334).

sedmikyjová, pezdívka nejsprostší

koalce (laš.).

sedmilist, potentilla recta (bot).

sedmina, sedmika v kartách.

sedmizámková zelina =: pompava
(v. t.). V lidu žije povra, že se

kdysi této zeliny užívalo na otvírání

zaarovaných zámk železných (Vyhl.

VI. XIX. 251).

sedmohtasník= sedmihlásek (Pí-

bor).

sedmoeník = sedmihlásek
(slez.).

sednica, -ce: Kadlina sthovala
se na sednicu k Havlíkm= do po-

družství (Pittn. VI. XVIII. 413).

sednut: Sedí na mne s hubu :=

hubuje mi. Což temu bude dobe, ten

sedne sedlákem na cesty misto (Mal.

XX. 67). Už vám nesu sednut, subst.

=: židli (Zl.).

seúvat, iter. slov. sedti (val.).

séja, -je, šejka, sejko, bílý uherský
vl s velikými rohy (hor.).

Séjat, sávati (slov., val).

sejko, -y, alauda arborea (St. Hro-
zenkov).

seja, -a, rozséva (slov.).

Sejky, -, tra (Lanžhot).

šejka, sivá kráva (hor.).

seká, -a, nástroj, kterým se seká

epa, brambory v koryt dobytku,

2. kástal (Br.).

sekáni = seka (v. t.) laš. : Drobné
šekaniko koovi davaía (Suš. 754).

sekanina 1. sekaná sláma, chvojí

podestylati dobytku, 2. sekané ízky,

karbenatle (slov.).

sekaf: Ten seká pána, pasku! =
staví pána (Vah.).

sekavice = krajaky (v. t).

sekavky, pl. f., >co sa nmá na

ítrnice seká< (slov.).

Séke, tra (Boitov).

sekerenka, druh tance (Suš. 602).

Sekerky, pl. f., tra (Tvorovice).

seknika, podruh; má od sedláka
najatu sekniku a kousek pole, za-

ež mu pracuje; též píjmení (záp.

Mor.).

seku, -a, m., pomoc (z lat. suc-

cursus).

sekútný, zlý, týravý: baba.

sekyrník »je v každé chalup nad
stolem a tam jest všechno náino«
(Dob.).

-sel', námstkovy živel složených

s pedložkami píslovcí, val., laš.,

hor. (srovn. -kel): doseF, posef,

ztamodsel, až posavadsel' (= posud).

semkaj, sem (slov., val.).

semel', -a, velký = špaek (v. t.),

malý = blecha (v. t.) ND. 180.

semenáek, -ka, pták fringilla

serinus.

semení, adj., semencový: Za
starodávna v psty sme mastívali se-

mením olejem (dok. 112).

semenný: matka Boží semenná,

8. záí (Mor. hd 282).

semenník, passer montanus, chodí

na semenec (Sloup).

semeno, vajíka velí (Zl.).

semenový: jetelina, nechaná na
semeno (han.).

semínko, lnné semeno: »Co se-

jete?* >Semínko« (záp. Mor.).

sem po: Prohlidal si vaše sta-

veni, meslim, esle be nebelo nco
sem po^ ukrásti. U Stokíasu se

mu to bude lébi, protože tam je

hodn sem po (Mal. XXIV. 267).

sem — tam: Lidé sem, lidé tam;
ei sem, ei tam = co je mi po
lidech atd. * Komín leží v písku!*

• Komín sem, komín tam, však jinej

udlám* (Erb. 439).

semýší, semýško, semeno všeHké

plevele, kteréž se ze zvtého obilí

>cúdí« (Zl.).

se = s nj, s nho: šceš ésc
batoh a nemáš víády se (hor ).

seníko: anthoxanthum oder.

(bot).

seno se see na pokosy (u Žele-

tavy »na ady*). Pokosy proschlé
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shrabují se 1. v kopu, 2. v kupu
(hor.), 3. v babinec (val.), 4. v kfa-

pinec (Frenštát), 5. ve stoh (Mokov,
Vovice), 6. v fapu (Léskovec val.),

7. v apu n. copu (Val. Klob,),

8. v dTopu (Ústí u Vsetína), 9. v ná-

vidío (Velká hor.). Aby seno do-

schlo, kopa atd. se rozhazuje. Ta-
kové rozložené kop íká se: 1. kop-
nisko, 2. kopisko (Deblín), 3. kopiše
(seno v kopišatech. Budiškovice),

4. okšre, okžle, okrsek (val, hor.),

5. vokršef (Drahany). 6. vokolisko

(Rájec), 7. kofco (laš.), 8. okolica

(Velká hor.), 9. kotú (Vrbka hor.),

10. chobot (hor.), 11. posad (Lés-

kovec u Vsetína), 12. ohnisko (Fry-

šovice u Brušperka). — V sena =
s sena dlání, v šenne žniva (laš.):

Hlídali na lukách v sena (dok. 242).

seniny, pl. f., drtiny ze sena.

senit se : Seno, seno, seniío by
sa, ledaí synisko ženilo by sa =
tráva by se ráda stala senem, byla

by ráda poseena (Bart. III. 702).

senospTet, Sennesblátter.

serbus, obecní sluha, z lat. servus

(záp. Mor.).

sergafa, -, m., n. sraligaa, bá
zlivec.

serypatky, pl. f., zadek saní: Stojí

na serypatkách (val.) = šarapatky.

sestra: » Sestro niiíá!* oslovují

se pítelkyn.
sestíné, -te v. vlasník.

sefák,- druh brambor velikých.

sefa, pl. n, doba setí: v sea,

po jarních seoch (vých. Mor.).

setidlo = svtidlo, draka (záp.

Mor.).

setná epa, strniná (Jevíko).

seová mašina, stroj na setí.

Šev, -u, ševy^ - = setí (práce

i doba setby): ežny, žitný áev; do-

bry šev = píhodný den na setí

(laš.).

éevo, babí léto (slez.).

éevova, -uju, iter. slov. se (val.

séja) laš.

schabif nco, ukrásti (slez.).

schabra nco, posbírati bu po-

malu, leniv nebo nepoádn, ne-

dbale snésti, spojiti (Btcha).

scházat, vzcházeti: Bude-li chod-
níek rozmarýnem scházat (Suš. 290^.

schtadi nco, tajn vzíti, ukrásti

(val.).

schtop, schlopec^ -pca, viký s dve-
mi : Seno se dává na hru schlopcera
(dok. 117).

SchTouptý, schlípený: Chodi jak

pes ze schfóplém ocasem (han.)

SChtúba, vychloubavost.

schtubný, vychloubavý; schlubné
plúca := schíubný lovk.

schnut: Schla strachy = mla
veliký strach.

schod: na schod msíca n. m-
síci = poslední tvrt (msíc roste—
schodí).

schodnica, ce, v. brázda.

schodnice, pl. f., voda na míst,
kde se dva járky (potky) stékají;

užívá se jí v lidovém lékaství=
sehodná voda.

schomoTený n. schonteTený, schou-
lený: Ležel tam pod mezú schomo-
fený (slov.).

schop, -u, schopnost: Ten má
schop! (Btcha) ; ob. pl. : Dti sú

rzných schop (val.).

scho, -a = tcho: Mla žena
muža, on se schoa bál (Suš. 666).

To je scho, ten všade vleze (han.).

schov, -u i schová, -y = schování:

Peníze dali zemanovi na schovu (Kda
1. 298). Zeman pijal jejich peníze

do schovu (ib. 299),

schovánky, -: Nanynka byla

z mlsných a na schovánky od lep-

šího si ji panímáma brzo zvykla

(Žár).
schova 1. zachovati, uhospodá-

iti : Kery je poádný, eše si peníze

schová (val.). 2. pochovati: Marianka
umela, v kláštee je schovaná (Suš.

92 val., laš.). 3. Musel se mu schova
= byl slabší (val.).

schozek, -zku, schozky^ súžený
konec pole (Vych.).

schranlivý, šetrný (val., laš., hor).
schránif, schraovat 1. skliditi:

Ráno hospodský schraoval slámu ==
uklízel po nocležnících (Kda I. 120).

2. šetiti: Schrauje seno na zimu
(val., laš., hor.).
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schranný, šetrný.

schrti: Všecko by rád schrtíí =
ml pro sebe jako chrt (Jicko).

schubtat, pokriti, zmotati.

schzka 1. Bylo nás tak schzka
tch dobrodinc = sešli jsme se tak

(Zábežsko). 2, skládka v kartách

po kupé, n. p. v devatenáctce 4 karty

(Píbor).

schváf, schváfni: To pivo néni na

schváf n. schváfni =: extra, píliš

dobré (Zl ). Udtáí mu to na schváF

= schváln, úmysln (Btcha).

schybif, pochybiti: Schybií sem,

schybit! (laš ).

schytit se: Vtr se schytít =
strhl. Kon sa schytiíy, doí mstem
jeíy (Bart. II. 18). Drak se schytil

a letl na ervené moe (Kda I. 80).

Janek pohledaci na hodiny schytíJ

sa dóm = sebral a šel (Slav. L.
XI. 180). Schytí se, že pjde na

pú (Zl.). Schytíí se mu n. s ním
na cest = pikamarádil, piplichtil

se k nmu (Podl.). Día sa schytá =:

mluví ze sna, vydsuje se ze spánku,

poleká-li se neho (val.).

schytrovat nco, chyte navléci,

naraíiiti: Tak to schytrovali. Ne-
mohí to žádný iná schytrovat (Zl.).

SÍdto 1.= osidlo (val., podl., hor.)

:

Darebné sú, vtáku, tvoje kídía, ke
SI ty chycený ráz do sídla (Bart.

III. 490). Chytla's ma na sídía (Suš.

657). 2. Je u nás sidíem betem =
stále (Mal. XXIV. 68).

Sigof, -, f, bahnitá pda, po-

rostlá sítím a vrbím ; ob. pl. sigot
(Df.) : Sigot, sigot, zelené sigot

!

(Suš. 493, val.).

SÍha, -y:=sáh; jen tu a tam od
starších lidí slýchá se ten tvar (Btcha).

sihía (val), šihía (laš.) 1. mokisko
na poli; pole sihlovité, šihiovatina^

2. lesní luina (val.).

SÍhnúf, sihat ^=. sáhnouti: Síha
na smr (Vek.). Mé miíé bílé ruce,

nesíhnete, kam chcete, jak ste prvéj

síhaly (Suš. 436).

siholif, mžíti (val., laš.).

sihllca, drobný deštík (val., laš.).

Sichotný, dušný, zádušlivý: Ba-
bika sichotná (Jevíko).

éija, setí: Pišel as šije, ani zrnka
nebylo k zašeni (Opav.).

sikaó, stíkati (laš.).

Šikaka r=z šikavka^ runí stíkaka
(laš.).

šikota se, tásti se jak osika:

Pemel sem, tak se mnum šikotaío

(laš.).

sila : Jemen je eše pi sife =
není ješt docela zralý. Zemáky sú

eše hodn pi siTe = nedovaené
(Zl ). To je sela piva, dež ona tak

verazi epek dobe zaražené =i silné

pivo (Mal. XXIV. 65). Byl to sila

chlap (Vyhl. I. 132). Na silu ma
vzali = násilím (Bart. III. 62). Na
celu silu zme ho tam vypravili :=
na moc s nucením (Vah.) Silu mocú
= mermomocí (val.). Penz riiél mezi
ludYna silu = mnoho (Vlk 58).

sili, usilovati, naléhati: Baura
silíí na všecky (Slav. L. XI. 95).

Eše ped smrú Kúpalky silíl Antoš
na nu, aby udlala poruenství (ib.

XII. 385). Nesif sa tak; nemosíš sa

tak hnát !^ nebž, nepracuj a p.

tak siln (val.). AFe on Mach aj

hrub na sebe silíí = usiloval se,

dlal nad sílu (Vlk 16).

Símat, snímati 1. Maso símané,
vepové maso, s nhož horní vrstva

tuku sata (Zl.). 2. v kartách, ab-

heben.

slmer viz semeF (Btcha).

sinák (val.), sindF{Z\), šinaF (laš.),

houba boletus cyanescens.

sinica, -e, siný pruh krví podlitý

od udeení, štípnutí a p. (vých. Mor.).

sinokvet, chrpa (hor.).

sinové dvei = od sín.
šinutý, ztrápený: Je celé šinuté

(Viškovsko).

sípat, -u, tžce dýchati: Husa huž
zrovna sípe (VI. XVIIÍ. 528) =
zípat v. t.

slraka, fazole drobná, kulatá,

žlutá jako síra (ND. 181).

sirenica, -ce, schránka na sirky

(Dob).
siroba, 1. osielost, 2. = sirotek:

A na tem hrob dv sirob rukama
lomijó, plaó sob (Bart. II. 26).

sirota 1. sirotek: Ty se ze mne
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nevysmivej z chudobnej siroty (Suš.

602); 2. jehátko bez matky (val.);

3. sedmikráska.

sirotka, maceška polní (laš.).

Síslové, -ého, vinohrad (Polešo-

vice).

Sisle, -, vinohrad (ejkovice).

Sislvky, pl. f. vinohrad (Násedlo-

vice).

Sisák, na Sisáku, tra (Vizovsko).

Sísat, nahlížeti: Nesésé do kartu

!

(han ).

sisí, sesi, sosí, anemone pulsatilla:

Ach sisí, sisíko, bolí mn voiko
(Bart. III. 559).

sít: šije =: mží, pokrápí (Kunštát).

sítí, iuncus (bot).

Sítiny pl. f., tra (Jimramov).

sítka, sítko, cezák (Zábežsko).

sivák, sivý uherský vl, s velkými

rohy.

sivaa, -n, koza, má sivou hlavu

(val.).

sivastý, sivý (val., hor.).

sivek, -vka 1. šedivec; 2. kfí

šiml (val., laš.).

sivna, sivufa, jméno krávy, »sivé

jako zajíc « (val.).

sivica, -ce, druh horské trávy

(Lor.).

sivo 1. setí; 2. vše, co se seje

(laš.).

sivo, -a, staec (potupn) Opav.

sivovraný: Mj koníku sivovraný,

Eisenschimmel (Suš. 532).

sivuTa^ -fe, druh hrušek sivé barvy.

éivnúf, šedivti: Vlasy šivnu (laš.).

sivojoký, modrooký: Sivojoké

dve (Suš. 115).

šlvotka, syrovátka (Lor.).

sivý : Oženil se starý sivý = šedivý

(Suš. 711, laš.). Vitám vás tatíku,

sivý hoíúbeku (Suš. 120). Až ja

pjdu z Bíej, budz sivý mrázek (Suš.

522). Sivé oi, íká lid mor. vtšinou

za . modré (Suš. 212, 266 a j.).

skácet: Skácelo se to = zpáilo,

zrušilo: svatba, smlouva a p.

skákavá muška n. houpaka =
depík zelný (Prostjov).

skakún, toulavé dít (Vych.).

skalii, zmrzaiti (slez).

skalina = skála: Vylezu na ska-

linu (Suš. 685).

skalistý =: skalnatý (val.).

skatky, pl. f., druh tešní,

skapnút, rozmanitými zmnami
hláskovými nabývá tchto synon.

tvar: zgabnút, zgebnút, zgrbnút»

zgrgnút. 1. zdechnouti: Prase nám
skapaío. Skapni, potvoro! 2. ztratiti

se : Skapaly mi dv ovce. Skapaty

n peáze. 3. Skapaío nám okno =
rozbilo se (val. uh.).

skárat, strestati: A kdo nás roz-

vedei, nech ho pán Bh skárá (Suš.

282).

skarba, žaloba: Pjdu na skarbu
=: žalovat (slez.

;
pol. skarga).

skartlt, zkaziti: Skartiío se mu to

= nepodailo se, co zamýšlel.

sktad 1. hráz mezi poli, kam se

posbírané kamení skládá (hor.);
2. seno koním za žebík založené

(Jevíko) ; 3. orat ve skíad v. orat.

sktádanka 1. Stritzel (vých. Mor.);

2. skládanka pentliek =: ržika
z pentliek (val.).

sktádat 1. obilí: Svázané obilí

skládá se a) do mandel n. do mandlí
(fem.). Snop pod mandel položený

slov podmandelník, na Hané pod-

íomek, protože se celý snop pelomí
a pehne, aby klasy za vlhka ne-

porostly. Vrchnímu snopu na záp.

Morav íkají réthar n. létar (jezdec),

b) do dvacítek n. dvacátek o 20 sno-

pech (na Kelecku a na Laších), c) do
ptek po 8 snopech (hor.) ; d) do
kížaíek, složených na zpsob kíže
(Rožnovsko), e) do ubík n. do
sopek po 8 snopech (na Opavsku),

f) na Valaších réž a žito napichují

na kolky po 16—20 snopkách do
ty roh k zemi smrem šikmým,
klásím vzhru ; na Jicku kolkm
tmto íkají sošky nebo podmandel-
níky; 2. skládat ohe = rozdlávati:

Mládenec skládal ohe (Kda I. 89).

SíožiU si ohe a pekli zemáky;
3. skládat vinu na nkoho = svádti

:

Všecky's viny na ma skládáí (Bart.

III. 45). Na šohajka všecku vinu

sktádata (ib. 325); 4. skíádat se na

nco, skládati penžité píspvky na
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spolený úel: Skládali se na nový
kíž, složili se na nový zvon ; 5. sklá-

dat sa na nkoho = spoléhati : Na
nho sa neTza skíádat.

sktádka, sbírka penžitých pí-

spvk: Byía skíádka na kostet Mli
zme skíádku na nové varhany.

skrany, sklený (laš.).

sklapnout: Sklapni — rozklapni

ten palazór = zavi — otevi (Br.).

sklapoušený, schlíplý: klobouk
(záp. Mor.) = klapatý (v. t.).

skra, -a, sklená (laš.).

skTeák v. fetnica.

sklená, -a, vodní sídlo.

Skrenáry, -, tra (Radjov).

skrenvka, druh jablek.

skTep, -a, kupecký krám (laš.).

skTépek, -pka, zákamní (slov.).

skrepit, klenouti: kostel.

sklestit, zbíti, zniiti: A ve se ne-

osmlíte takovýho lovka sklestit.?

Sklestit vojsko =: poraziti (záp. Mor.).

sklidit sa, schovati se: Na rán
(= ráno) žeru slimáci, potem sa

sklidíja do zem (Vych.).

sklínková polévka: bramborová
s kroupkami, kouskem mastnoty a

vajíkem (záp. Mor.).

sklípek, vypuklina chleba na okraji

pecna bez krky = slípka.

skromený, sehnutý (hor.).

sktonka, skínka na chytání pták
(Kyjovsko).

sklopec, -pca = schíopec 1. výlet,

viký ve steše, 2, skínka na chy-

tání pták.
sklouhnout = sklouznouti: Oni

sklouhli do pekla (Suš. 723, záp.

Mor.).

sktóška, tlcuštka: To je sklóš-

ka kabátu, tém už neprofókne =
velmi tlustý kabát. Sklošó= stlouští

(Mal. XXIV. 65).

skluatný, sklikatný, skrený
(záp. Mor.).

skrudlt sa s ním, skrýti, scho-

vati nco : Séí sem ven, tak najlepší

sem sa s tým skfudíí (Slov. obr. I. 26).

skrúzat, sklízeti, schovávati: Obilí

sa skFúzá. Skfúzávali sa ped vojnu.

Co tam poád' skrúzáš =: sem tam
bez cíle chodíš, hledáš (Vah.).

skoltý chléb, pkn nakyslý, vy-

soký pecen (N. Msto).
skok 1. Di skok! = honem. Di

skoky ! AFe skok, skok ! Skoky odvaž
krávu (val,, laš.). Bžel skok (Zá-

bežsko). Skok zrobií koío koFe sebe
svcenu krejdu (L. XI. 264, laš.).

Raná se mu hojiia skokem (Mal.

XXIV. 68). Hofa, brati, v skok
vstávajte 1 Spravujte sa ve vše skoky

!

(val.). 2. Zámek se zamkne na skok
nebo na dva skoky := západy (Dob ).

3. skoky, nohy zajeí n. srní (val.).

4. A liška skok ! na jedli = skoila
(Suš. 695).

skókaf — skokycat — skokýaf,
int. slov. skoiti (val).

skoký! = hop! (val).

skoFenit, skoTénkovatétX. kolénka,

suky dostati: Réž vtrem poiámaná
skolení, skoFénkovatí (Zl). 2. Užsko-
FeniF= umel (laš.). Skolenený, se-

sezený, od sezení jako stuhlý (Zl).

skorhan 1. vysoký a suchý chlap
(val.). 2. kolohnát: Takové skolhan

a hrá se ješe s maléma (Jevíko).
skon, skonání, smrt: To bude

muj skun. Dyby už raci vzaía skun
^ skonaía (laš).

skonáif sa, rozvtviti se (val.)

v. konár.

skopl, skopovaf, skopením nahro-
maditi, v kopky skydati: Tam budeš
skopova hnj. Jak skopil, jel zas

nakládat' (Kda I. 215^.

skopnú, státi: Sl na hromádce
do rána skopne (Mor. lid 24, val)

v. kopno.
skorák, druh révy rané (dok. 145).

skorif se : Desky na knížkách
se skoriíy= pehnuly, zbortily (laš.).

skoina = skorák (Podl).

skoistovat: Žádném sem jak živ

nic neskoistovál = nevzal, neukradl
(Zl). Starý výminka nic nám ne-

skoistuje ; možeme s ním ubyt
(Vych.).

skoro, asn brzo komp. skoej,
skr (hor.), skorši (laš.) — neskoro,

pozd: Já sem mysFéí, že sem skoro

stanúí, a ty's stanut eše skoej (Slav.

L. XI. 94). Já k vám nepjdu, eše
skoro je (Suš. 203). Skoro li ty po-
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Ženeš s poFa? (Suš. 527). Neskoro
idetel

skorostajka, která skoro (asn)
vstává (Brodsko).

skorota : Beío pt hodin, to néni

taková skorota = tak asn (Mal.

XXIII. 164).

skorúcný, velmi skorý, skorúcno,

velmi skoro, asn (val.).

skorý, raný, asný: skoré ovoce.

No ty si skorý! (iron.). Skorý hos
(vých. Mor.). Daj Bože veera sko-

rého, rána neskorého (Suš. 559).

skosek, -ska 1. šindel do troj-

hranu pisekaný, 2. pole na jednom
konci široké, na druhém velmi úzké

(Kt. Dop. I., laš.).

skositý, do hrotu súžený, šikmý:

rukávce = šikmo sestihnuté (val).

skota, -n 1. hluboká zmola vy-

mletá vodou, která tam tee (Dob ).

2. == skotnica, pastvina, >drahy« (laš.).

Skovajsa, píjmení (val.).

skovávaná, -éj, dtská hra (ND,

174).

skrabatlý, vráštitý: Má hubu
skrabatíú (slov.).

skrajek, odkrojený vrch epy s li-

stím: Chodí na skrajky; skrojek

chleba.

skak, zákrsek (laš.).

skámat, -mu: Všecko skáme —
chut sní, až mu v zubech praští,

jmenovit ovoce (vých. Mor).
skrast: To mne skradlol nz oši-

dilo, do škody pivedlo (N. Msto).

skáš, -a, chástal (záp. Mor.).

skrjatek, -tka 1. skítek, 2. ušpi-

nný kluk (hor.).

skrek n. skrek 1. = šrek,
polní vrabec, 2. malý, skrený chla-

pec : Takový skrek snad se chce

do nho pustit (Slov. obr. I. 114).

skekova se, stavti se jako

keek, zlobiti se (Perov).

skéhnif sa: Nebudu sa s ním
skéhni = s kikem se hádati (val.).

skehýa, int. slov. skéhnit, bre-

eti (val ).

skehnút: Vemte si jabíek a jezte,

nemosíte sa bát, že vám skehnú
zuby = ztrnou (Slov. obr. I. 321).

skek. Ptáník vyhlédne si v sei
výstavek (strom o sob stojící).

V haluze od kmene poínajíc až po
vtve veže »záruby«, do nichž na-

strká vjic. Pod stromem postaví si

boudu z haluzí, v níž se ukryje. Vo-
lavým je sejek. Ptáci pilétají a se-

dajíce na vjice padají dol (Zl.).

skeky žabí, der Froschlaich (Kt.

z Ostravska).

skekat: Žabky skekajú (Suš.

793).

skenec, -nca r= kenec, ledová

kra (Kyjov).

skencovité devo, houževnaté,

neštípne (Jevíko).

skeneíý: epa = šatnatá; devo
= neštípne (Zl.).

skenovatt: Brambory skeno-
vatly = od vody, dešt ztvrdly (záp.

Mor.).

skepaka, chrastavá žába (záp.

Mor.).

Skíky, -, tra (Tvorovice).

skidétka, poklika,

skidío, kídlo, peru (Opav.)

skich, -a, n. škHch^ veliká, dlouhá
truhla s píhradami na rzné obilí,

sbitá z desek ; vlezlo do ní i 30 mic.
skíp, -a, pole na strmé stráni,

nesjezdné, kamenité (Jevíko)
skipa, -a = hrkávka (v. t).

skípadía, v. pluh II.

skipec, -pca, kladka.

Skipek, ve Skipku, tra (Jihlav-

sko).

skipka, spor, hádka: Míváí sem
s ním zavdy nejakú skipku (val.).

skipky, pl. f., primitivní housle,

jež sob za stará kravai vyezávali

z javorového deva (Zl.
;
pol. skrzypce,

rus. skripica, housle).

skíš, -e, f. = skrýš: Dycky tu ja-

kúsi skíš majú (Vah.).

skit, skítek 1. »Ten lovk snad

má skítka*, praví se o tom, komu
štstí slouží. >Není tam ani skítka*
= živé duše (Kda II. 254). 2. dít
vzdorovité. 3. Má vlasy jak skit =
rozcuchané. Má skítka = vlasy nad
elem jak vylíznuté, nepodajné. 4.

Má mlsného skítka =je mlsný (Ji-

cko). Srovn. koítún.
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skftkovat, po tm nco kutiti

jako skítek (Kt. Dop. I. ; záp. Mor.).

Skivane, tra (Blansko).

skivánek — skivánek — ki-
vánek ; škovranek— škobranek (slez.)

;

škobrunk (Frýdek), škorvánek (St.

Hrozenkov); škrobánek (val., laš.);

škrobranek (Frenštát) ; škvrFánek

(Strání).

skívat : Co skíváš na mrazo ? =
pro tam mrzneš (Maš.). Celé rok
skíval ::= chadl (záp. Mor.).

skíž, -e, f., déš v zim hned
mrznoucí, kroupky: Padá taká skiž
(laš.).

skížllca, -ce, kidlice (hor.).

skrmt, o nemocném, který po-

sedává: Sedí skrmný (Zl.).

skrnovatý, morsch (laš.) srovn.

krnt.
skrosnat se, smstnati se; vkro-

snat se nkam, vejíti se: Nemohli
se do kostela vkrosnat, ani v kostele

se skrosnat (N. Msto).
skroužit: Ten teho skróžíl do

sebe: mnoho sndl (Maš.).

skrušinka, evonymus (bot.).

skrutek, povíselko, v nž se váže

pohanka (laš).

skrýš, -e m., skrýše (Zábežsko).
skrz, skrzevá, skrzevé (han.), pojí

se na Karlovsku, Rožnovsku a na
Laších s genitivem : Skrz téj rose

nemohli zme váza. Skrz-i téj vody
ci skrz co } Skrz teho tam nešéí=
proto.

skrzka, skvrnka (laš.).

skua: Pes skuí. Poá skuí
ze zubama = naíká bolestí zub
(Vah.).

skuhnf, o dtech, pláí-li ze

vzdoru, bez slz, greinen (laš.).

skuhýaf, int slov. skuhnt, sku-

hrat (val.).

skújíkat: Pes skujíká (jsa bit).

skumeli, skueti: Pes skumelí
(jsa hladov n. bit) laš.

skumTák, skrblík (Jicko).

skúpá, a, lakomec (slov., val).

skúpánit, lakotiti: Ten skúpá^
skúpání (slov., val.).

skra, nevydlaná kže; skrka
=z krka chlebová (pol. skóra) : Ten

má tvrdú skru = tuhý život. Do-
staneš na skru (Vah.). To je skra
= skrblík (Jicko, laš). Švec nechtl
botu ši z komárové skry (Suš. 703,
laš.).

skraf : Vandruj že dceiko, bys
tam co skurata, by si se mi vcej
dceriku nzvaía = ím skr (díve)
došla (.?) (Suš. 777, laš.).

skúi 1. nco ukrásti (Jicko, laš.);

2. selhati (laš.).

Skulf se, utéci, zmizeti (Frenštát).

skušovaný, zkušený (val.).

skutkem, skuten, opravdu (laš.).

skužak, skrblík (laš.).

skvasif: NeFza s ním nic skvasi
= svésti, poíditi (Vlk 22).

skyda : Taková míadá roba jak
skyda, a už je ta tam = silná, zdra-

vím kypící. Jen v tomto úsloví; p-
vodní význam není znám (Slav.

L. XII. 276). Srovn. uherslov.

skydák, míšek tvarohový, je konité
vrecúško, do ktorého sa odvarená
kýška zleje, aby srvátka odtiekla

(Kt. Dop. I.), od slov, skýsti —
skydati.

skypaó, -am, -u, kypti (laš. i pol.).

skysli, skysati na ocet (val.).

skysnú: Musíja sa vypoádat', aby
to neskysío = aby se na to nezapo-
mnlo (Slav. L. XII. 274).

skýšet: MFéko skýšeío = sra-

zilo se (Zl.).

skýva: Klobók má široký lebo

ózky skeve = stechu (han.).

stabavý, trochu slabý.

slabina, ást bicha dole u stehna;

lovk má dv slabiny.

slabit se: Popruh se slabí := po-

pouští, povoluje.

stabnút. Voda v íce stabne =
ubývá jí (Zl.).

sTaat, -ím (sfaet, han. slee)
na koho, na co, nedokav a dru-

hému na obtíž po nem chtivým
zrakem pohlížeti, nalézati na nkoho :

Syn na rodie sFaí = jest jim na
obtíž, žádaje na nich, eho potebuje,
moha si sám vydlati. Poá na mne
sfaí =: chce, abych mu nco dal.

Dy sná na ty peníze tak nesFaíme!
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(Slav. L. XI. 132).. Rodie nesta-

ali na syna = neíhali, aby jim nco
dal (Vlk 101).

sTaák (slaok), unail pi svatb,

který eká na kolá (Lor.).

Sl'aátek, Slácék, píjmení.

sraky, pl. f. = íhaka (v. t.).

Staovy, pl. f., tra (Alénkovice).

stadina, chu v ústech pisládlá,

mdlá, jevící se i v zápachu z úst

:

Šía mu z huby taková síadina (Vah.),

siadec, -dca 1. svlaec, 2. osladi
(Kunštát).

stádež, -e, f., sladkost (val.).

stadi, -a =^ osladi.

síadika = osladi (slez.).

stadina, sladkovina, sladká vc,
cokoliv sladkého, vl. peslazeného
(laš.).

srádi= sfaat (v. t.): Co tu poá
sfádíš.? (Jicko). Nasládíí sa, lež mu
pišto, že može m hospodu =
naekal se toužebn na svolení (val.).

stadký: list, rumex aquat. (bot.).

Celý zadní díl haleny složen byl

z jednoho kusu sukna beze švu a

tomu íkali sladké záda (Vyhl. 11.

181). Sladký jarmek v Bojkovicích

ten tvrtek ped štdrým dnem,
protože se o nm prodává med ke

štdré veei: Pekunko ich prosím,

len do sladkého jarmeku mi dokajú
(Dob.). Síadka tetka, která prodává
sladké vci (Vyhl. VI. XVIII. 322).

stak, -u, svlaec.

slamák, slamný klobouk (Ž. obr.

110).

starhany n. slamany =. slamný
(laš.).

stamák, -a, slamný klobouk
(vých. Mor.).

stamnec, -nca, n. slamnka, -y,

ošatka (val.).

stamenica, -ce, ošatka (Dob.).

stamina, stéblo slámy (val.).

Stámka, pl. n., na Síámkoch, borí
(Vizovsko).

sTampa, -pu, slopati: Koka
sfampe mfeko (laš.).

starhunka, ošatka (Lor.).

slaneek, -ka, chlebový kolá,

solí posypaný (Br.).

stanica, -e, slaná voda na p.

v Luhaovicích, u Malenovic atd.

(Btcha).

stanina, široký límec slov. haleny.

stanlny, slanin, pl. f. =: slanina.

Slanisko, tra (Blansko).

sta nit se : Síaní se mi := chce se

mi píti. >Co se ti poá stání?* ptají

se toho, kdo poád vodu pije (Zl.).

slanóšek = slanáek (v. t.) Líše.

stáný jak živica, jak kruch, kru-

šinka.

sta, šfu, posílati : Pkné dary jemu
siaJy (Suš. 28, laš.).

slatec, -tca, svlaec (záp. Mor,).

statlna, voda kyselka (v Bánov).
statvina = slatina, místo bainaté;

také vysoká tráva na takových mí-

stech rostoucí (Kda II. 33).

stavík u pluhu =: násadek (v. t),

Stavíky, pl. m., vinohrad (Bzenec).

stavit: Cisa pán se svó císaovno
nebožko — Buh jo slav !

— vechválele

hanácko svajbo (Vyhl. II. 137).

stavný de, den pede dnem štd-
rým (Dob.).

stávoif, hovoiti (val.).

stavy, pl. f., blýskavá zrcadélka

na vnci svatebním (slov. ; han. tíslo).

sTaz, -u, jizva od rány (slov.).

sTébif, upísti ni nestejnou, nkde
silnou, nkde slabou; ni usFébená
(Vah.).

sFeef han. = slaa (v. t.).

stecti, -u 1. zpráva: Slech mne
došeí= slyšel jsem (laš.). Není o nm
siechu dechu. 2. Uderíí ho do slechu

1=: do spánku. Potom ho pomastila

mastí po slechách (Kda II. 101).

sTemeno v. stecha.
slepák, slepejš (záp. Mor.).

stepák = siopák, piják (laš.).

sTepá, -a, nadávka krátkozrakému.
sTepcovat se: Co sem se s tým

naslepcovala zz: po nocích našila do
slepoty (Zl.).

sTépí (sFépka) = slepií: vajca

(Slav. L. X. 373).

sTepec, -pca, ryba clupea haren-

gus (slez.).

sTepi, -pa, -p, slepií (laš.; ale:

kúra, ne: slepice, srovn, . »režná«

sláma, ale žito, ne: réž).
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slepice : sFépka (slov.), slípka

(han.), kúra (val, laš.), kurica, kúka
(hor).

slepiák, 1. prst ukazováek, že

jím slepicím ohledávají (záp. Mor.).

2. kurník (Žár). 3. prostoeký: Sle-

piáko, všecko veslepiíši (Maš.).

slepiá, -a, zlodj slepic a dr-
beže vbec (Prostjov).

slepií duch. Nejhroznjším stra-

šákem býval dtem » slepií duch na

telecích nohách<. Ten stával všude,

kam dti nesmly: u žlabu, u eky,
u studn atd. (ND. 41).

Srepiiny, pl. f., tra (Buchlovice).

slepl, klamati : Já vidzim, že ma
faíešné síepíš (Dob.).

sTépka 1. slepice, 2. výnlek na
pecn kysáním zpsobený, rozdílný

tvarem i barvou od ostatní krky :^

sklípek (v. t) Polsky spis. zlepka,

dial. slépka (Poadník j^z. 1902 str.

73).

siepta, slopati (laš.).

srepý : Na jedné stran to má
kolaty okýnko a na drohé je to slepý

(Vyhl. II. 236). SI. mak = vlí. SI.

myš =: slepýš (Podl.). Neska máme
slepó polívko = málo mastnou, má
málo ok (Maš.). SI. ryby, omeletty
(val.). SI. šúr = vodomil (Podl.).

slepýš: slepóch, slepé (záp. Mor.),

slepá myš (Podl.), bítelnica (Zl.),

betenice, bitevnice, bžetrnice (sev.

Mor.), kusá zmija (hor.).

SÍevák, hrnec na slévání másla a

sádla, na slévání smetany =:smetaník:
Sádla a másla mli plný sleváky
(dok. 245).

srévata, -y, m., ožralec (Zl.).

slezeno, -a, n. = slezina (han.).

sTezové rže, malva alcea.

slibka. Dívka, která zrušila slib

svému milému, stane se po smrti

slibkou. Chodí v podob bílé ženy
po horách a láká k sob mužské
hlasem: »Ú, posem!* (LN. I. 236).

Dle Kuldy II. 267 » ukazuje se v ho-

rách ve zpsobe bílého, lib zpíva-

jícího ptáka*.

slibovat: Slibovars mn pod duší

(Suš. 258). Slibovalas mn o duši,

že se ta láska nezruší (Suš. 356).

slidif =srádi (v. t): Slidi na n
(laš.).

sifdný, mlsný (laš).

slimait se, tahati se jako slimák:

Nedlá nic, enom sa s fajku okolo
uhl slimáí (slov.).

Slinky, pl. f, vinohrad (Polešovice).

slinovica, -ce, pda slinovitá, ji-

lovitá (val.).

slitý: Jablo je slitá ovocem =
plná ovoce. Byl celej slítej od strup
= samý strup (záp. Mor.).

sliva 1. švestka . To jedno leží

pod slivu (Suš. 157, laš.). Dy sem
s tebú sedávala na téj zahrádce pod
slivú (Suš. 345, val.). Kotel na sma-
žení sHv (Vyhl. VI. XIX. 39). 2. du-

rancie.

slivka švestka. Bielá slivka =
špendlík (Df.).

slivjé, -já, coll. slivkové stromoví

:

Má už kus zem posázené slivjém

(Dob.)

Slivné, na Slivných, tra (Vizovsko).

slivník, pole slívami posázené (laš.).

slivo, -a, surovec (slov., val.).

Slivotín, tra (Tlumaov).
slížence, - = podlesníky, peivo

podobné lívancm, jen že se pee
na zelných listech v peci (Slav. L.
X. 467).

stoboda = svoboda (vých. Mor.):

Néni síoboda do krvi rubat, ale sío-

boda pkn tancovat = volno, dovo-
leno (Bart. II. 294). Pus to pérko

po téj vod, pjde ono po slobod
= po vli, voln (Suš. 629). Povz
ty nam, pachoFe, kde je tady ho-

spoda, pro putniky sloboda = kde
jim svobodno se ubytovati, Herberge
(Suš. 15); 2. svobodné pole.

siobodnica, -ce, svobodné dve
(Slav. L. XIII. 372).

sloj, -a, m., léta v kameni, kame
síojnatý, vrstnatý : Dyž kame nemá
sloja, špatn sa táme (val.)

stonbidto, hubená vysoká ženská:

To je síonbido, na téj može pse

vša.
slonýko, sluneko: Jož to slo-

nýko kolem de (Suš. 557, hor.).

Stopat 1. píti (o dobytku), poží-

vati nestídm nápoj lihových neb
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i vodu nezpsobn píti; 2. ichati,

cítiti : smrad, hanbu.

stota 1. darebák; 2. Po nejakej

slot nemoci lovk zapuchne (dok,

267).

síoták = síota 1.

slotit, nadávati : Ten zas bude
slotit a naíkat (Rok II. 463).

stofúch = sloták (laš.).

slouit. Na první pastvu s jara

provází dobytek celá rodina, protože

dobytek po dlouhém zimním vzení
poprvé na volném vzduchu se ocitna

velmi bujn si vede a nikde stání

nemá. Teba tedy dobytek z jednoho
chléva slouit a pak i s dobytkem
ostatním, pase-li se na obecin (ND.
202).

Sloupeník, tra fBlansko).

Stova, -e, f , lid slovenský (ne

však = Slovensko, jak se nyní chybné

psává: na Slováci uherské i morav-
ské!): Tahío téj Síovae na Moravu
až strach ! išli po nohách aj sa vezli

(Df.).

Stováky, krajina Slovensko: P-
jdem na Slováky (Suš. 536). Býí na

Síovákoch. Vrátit se ze Síovák.

Slovenka (ne: Slováka!) 1, žena

slovenská; 2. = síovenvka, druh

hrušek.

stovenko, slovíko, milé, dvrné.
Stovensko, slovenský kraj (ne:

Slovácko!).

Slovenský, ne: slovácký.

StoviéQ, linum tenuifolium (hor.).

stožení: míýn dvoje složení =
o dvojím složení (val).

stožit 1. Syn složil ohe: rozdlal

(Kda I. 66) ; 2. Jak sa taková íež

složí ped pánem Bohem ! = jak

mže tak lháti (val.); 3. Složilo ho
= tžce onemocnl

;
je složený. Co

se jí to na prsa složilo za neduhu

!

Lítost se mu složila na srdce, až

z toho onemocnl (Žár).
složný, snášelivý, vertráglich (val).

slub, -u, kopulací v kostele, zdavky

:

Je už dvacet fet, co sem bral slub

=1= co jsem se ženil. Brala sem slub

ve Skipov = vdávala jsem se. Už
nabral sfubu = už se oženil (laš.).

Už tvoju najmiíejši ke slubu vedu =

na zdavky (Suš. 316). Sfuby beru
v kostelíku pi tym velkým olta-

iku (Suš. 154),

stublca v. pluh 18.

sTúbit =: slíbiti, s inf. : Slub mi
moju by (Suš. 207, laš.). Slubovals
n na tFe, sfubovas n na duši

(Bart. II. 184).

slubný 1 manželský: dit, ne-

sFubný, nemanželský ; 2. Už su slubni

=: svoji, sezdáni (laš.).

slubova se, sbírati se, vcházeti

v manželský satek: Viš, dychmy
se slubovali, minul roek vera (Suš.

497, laš.).

stuka 1. smyka, suk, uzel: Mné
se na niti samé sluky dlají (Kda
II. 72). Zavázal provázek na sluku.
Chytal zajíce do síuek (val.).

stuha 1. služebný, eledín; pl.

síuhovja (Dob.) ; 2. obecní pastý
(záp. Mor,).

stuhovaf, sloužiti (laš.) : Bylo Jui
pachole, sluhovalo ve dvoe (Suš. 92).

Sluhoval mšu na penosném oltáru

(Dob.).

stuhy, pl. m., služba: Synek je na
sluhoch (laš.).

stucha, poslouchati: Nchela
sem mai slucha (Suš. 380, laš.).

stúcha sa, srovnávati se : Dyž by
sa nemohli slúcha z mladýma, tož

že si teprú výminek vyknu (Slav.

L. XI. 274).

stumík, sloup v parkan (laš.).

sluneko (coccinella) : korunka,
okorunka, verunka, bedrunka, be-

ruška, marunka, meruka, halinka,

halenka, barborka, pambíkova kra-

vika n. oveka (ND. 47).

sluneko, calendula off, (bot,),

slunékové, -ého, druh jablek.

slunení rosika, tormentilla rep-

tans (bot.).

slunenica, -ce 1. ohnivé pruhy pi
slunci západu : Vera taká jasná

slunenica svítila pi sluncu; jáku,
už mamy po pohod (laš.). 2. ryba
ieucaspius delineatus (Žár). 3. piha

(záp. Mor.).

sluneník 1. = slunenice, hehan-

thus (laš.), 2. tragopogon pratense

(záp. Mor.).
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stúnko: po siúnku =: veer.

Slunko, tra (Blansko).

sluno = slunce : proti slono (Pavíí-

nov u Val. Meziíí).
stupek, stéblo: Oves se dává do

slúpk, je už v stúpkoch; nesmí se

žínat (Zl.).

siušet, s inf. : Daj mi z nho (da-

mašku) šaty šit, jak to na pannu
stuší byt (Suš. 104).

stušný: hodný, spoádaný: To su

siušni lide. Ma slušných rodiv (laš.).

stuzit síuze, roniti : Suziky suzené,

nepadajte na zem! (Suš. 783).

služebný chléb, službou vydlá-
vaný: Síužebný chlebíek, ten je

hrub hoký (Suš. 496). Už sem se

najedía služebného chleba (Bart. III.

527).

stúžít s instr. dop. : Dyž sem siúžíí

pacholkem, vojákem (L. X. 370).

stycha : Už je rok, a po ném
slychy vidy (Kunštát).

stychovaf, -uju = slýchávat (laš.).

síynúf: O tom sv, Valentin pkná
povs o nim síyn (Suš. 28, laš.).

O fojtovým syne zta novina slyne

(Suš. 129, laš.j.

Styšet, iti : Slyšíš, jak ten muškát
voní (dok. 288). Slyšéš, jak to boIé

(Btcha).

styšévat, iter. slov. slyšet (Zl.).

styšúvaf, iter. slov. síyše (val.).

stza (sluza, suza, sloza) : Daj mi
slzu mféka = trošku (ZL). Nemáme
ani slzy másla= nic (Tišnovsko).

stzet: Okna slzíja n. plaú=jsou
zarosena (ZL).

slziky (Panny Marije), dianthus.

slzký, slizký, kluzký.

slznút, slzkým se stávati: Cesta

déšem oslzla.

snnaný, chutný (val).

srhad, -u, smad, -u (hor.), snad
(val.), žíze : hlad a smad.

smadný, snadný, žíznivý: hladný
a smadný.
smaženec, -nce, m., koblih (Lito-

vel).

smaženka, koblih (Podl ).

smažlnka l.vajeina (slez.). 2 sma-
žinka kuzlení, smažené kzle (Žcfár).

smažit trnky, vaiti povidlí (val.,

laš.).

smedtovka, houba agaricus edulis

(val.).

sméjávat sa iter. slov. smít sa (ZL).

smjavo : Vespal se na smnjavo
(Mal. XXIV. 140).

smjenkat se, smáti se (v ei
dtské).

smek, skok: Chrt dlá ohromné
smeky. Na dva smeky tam býl (ZL).

smekl: Chlapec smek! sebú =
hop! dol.

smekat, skákati (ZL). 2. rychle

uhánti, utíkati: Ten smékáíl (Btcha).

smscic sa (smsti) = smstnati
se (Dob.).

smsika, smska (Zábežsko).
smést: Za msto ju kázal vést a

jí meem hlavu smést (Suš. 9).

smstný lovk, který se všude
smstí, smstná, s každým se srovná

(Dob.).

smška, ženská, která se ráda

smje.
sme, pl. smeti =. . smetí : Vy-

syp ty smeti na hnj (ZL). Aspo
ty smeti sob vemte (Kda II. 261).

smta, -a, dlník, který koná
smítku ve vinohrad (v. smítat).

smetky, pl m., prach ve mlýn.

smetana s mléka bu »se sbírá*

sbrakou (velikou Ižicí), a zbylému
pak mléku íká se > sbírané mléko*,

nebo (na Laších) mléko se spouští

dírkou, kteráž jest v látce dole nade
dnem od hrníe prodlabaná a ep-
kem zacpaná. Látky ty jsou mnohem
širší a plytcí, na zpsob mísy. Spu-
štnému takto mléku Laši íkají

spušane n. epkové.
smetaník 1. veliký hrnec, do nhož

se slévá smetana na stloukání (slez.).

2. jméno nkolika kvtin: lilium mar-
tagon, latraea squamaria, corydalis,

tragopogon pratense. 3. = smetaák,
hib vrchem bílý, spodem žlutý.

smetný: >Hradaj to ve smetnej
škrini 1« když se nco ztratí na zemi =:

truhlík na smetí (hor.).

smida, smidka, skýva chleba (Df.).

smídnka, zvláštní metla z tvrdé
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slámy na istní obilí zvtého =
smrénka (dok. 120).

smíph : Popukaía bych se smíchy
(Suš. 481). Dlala sem z mládenc
smíchy (Suš. 200).

smíaf, smovati, zamýšleti nco

:

Véi, že šverci na nic dobrého ne-

smíajú (Vlk 33).

smít se, smáti se: Smje se jak

Filip na jelita (hloup). Ta moja
kochaneka ze mne se smje =: hat

mich zum besten (Suš. 339). Ovoce
v poli sa už smje (Slov. obr. I. 319).

smítat: Po druhé kopace (oko-

pávce) vinohrad se vysmítá, t j. vý-

plivky (v. t.) se zulamují: Mé sestiky
tam smítajú (Suš. 190).

smítka 1. smítání vinohradu, 2. vy-

smítané výplivky, jarní oezky z réví.

smtúvat sa s nkým, eovat,
mluviti s nkým : My sa nesmlúváme,
my sa hnváme (Df.).

Smohy, na Smohách, tra (Mysli-

boice).

smochli, plakati, fukati: Co po-

ád' smochlíš.? (val.),

smochlivý, smockfavý d^s, plativý,

deštivý (val.).

smok= cmok, bájený drak : Chodí
jak smok, hledí jak smok, zamraen,
vzdorovit (Jicko, laš.).

smokli sa (hor) = smochli
(v. t.).

smoTák, »bot, co má šev v zadu<

(val.).

smoár, -hr na kameni, na klád:
To devo je samy smofáry (val.).

smorénka, druh hrušek; když za-

hnilií, je erná jak smola.

Smolina, tra mezi lesy (Vizovsko).

smolit sa, vrtti se (val.).

smolnica, -e, tulaka (Lor.).

SmoTná, luina v horách kdesi

u Lipníka, kam prý vozívali po-

chovávat obšence a sebevrahy: Jede
s ním jak na Smofnú = rychle, ne-

milosrdn.
smoiyga sa, int. slov. smoli sa

(v. t.), vrtti se, hnízditi se.

smottacha 1. plevel, 2. špatné
obilí, 3. niema, ledaina : Ledajaké
smotlacha oteve si na nás hobo
(fig. 68).

smrad : Nemohi smrady obstá
(val.). Ml smrado dost = strachu

(Maš.).

smraa, -, m. r= smraák, smra-

dfák, smraoch, kdo smrdí.

smradTák, ertinec (assa foet.) val.

smradTavý, smrdutý: knz = plo-

štice polní, sm. kes =: anthemis co-

tula.

smracfutý, smrdutý (vých. Mor.).

smrí, coU. háj smrkový (slov.).

smrda, -y, m. i f., darebák, dareb-

nice (Vek.).

smrdna, druh hrušek.

smrénka = smídnka (v. t.).

smrdt: Smrdí jak cap. dudek,

ras pytel. Vdovcovi starému smrdí

brada vínem (Suš. 198). On dycky
smrdí grošem = nemá nikdy groše.

To smrdi máíem = je toho málo

(Mal. XXIV. 69). To smrdí ertem,
hadem =je to povážlivé, nebezpené.
smrdirobota, -y, m., lenoch (Jicko).

smréí, coU. smrkový háj (val).

smrek, smrk (val., laš.).

smrha (hor.) = smrž (v. t.).

smrká, -a, usmrkaný, prostoeký
kluk: Vel takovi smrkái ze staryho

bojovníka dlajó pošklebke (Vyhl.

II. 25).

smr: Potkala ho smrti na vefkej

silnici (Suš. 10, laš.). Byío na dv
smrt = dva životy mohly za své

vzíti (Vek.); 2. fazol = bílá uherka

(v. t.) ; 3. spoleenská hra dtská
(ND. 187).

smrtit, choditi se smrtolkou na

smrtnou nedli: Dvata jož po-

smrtile (Br.).

smrtná svajba, hostina po poheb
svobodného n. svobodné (Prostjov).

smrtnica, -ce ^ smrtná nedle
(val.).

smrtný týden, pátý týden postní

;

potom je kvtný týden, veliký týden

(pašijový) val.

smrtnika = smrtika: Ma miía

smrtniko! (Suš. 11).

smrtora, -fe, smrtolka, smrtholka,

smrtolenka, smrtelnuška =: moena
(ND. 259, 261, 262).

smrž, -a, smrša, -e f., houba mon-
chella.
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smuda, -y, m., niema (val.).

smudnka =: smrdnka (v. t).

smúh, erný pruh na bílém (Dob.).

smundíf, vaiti (potupn) laš.

smutný, ubohý : Kde se já smutný
podju.? Kde já ho smutná dám?
Smutná nevím, kam se podt. Jak
tam pudu, smutná dívka? Dyby mn
smutnej tak bylo! (dok. 92). Ach,

jak se nemám smutná lekati! (Suš.

120). Holubika vrkávala, mn smut-

nému spa nedala (Suš. 192). A dy-

bych já smutný vdl, jak je v mojí

krajin! (Suš. 201). Sama smutná
nvim, co za píina je (Suš. 299).

Též bych já karafiát trViaía, komu
bych ho smutná daía? (Suš. 340).

Co sem smutná uinila? (var. híšná.

Suš. 380). Co si smutný neveselý?

(Suš. 173).

smyca, -e, fragaria elatior (han.).

smýi, táhnouti, vléci (val., laš.)

:

Smyi to za sebu. Zasmyil to kajsi.

smyka, klika.

smyk 1. sráz, utená dráha, po
níž se s píkrého vrchu stromy a

klády spouštjí (val.) ; 2. strom, který

se jenom kmenem na vz nebo na

sán piváže, vtvemi pak po zemi

se vlee (val.) ; 3. kl kravám na

pastv na krk zavšený, aby neb-
haly (laš.); 4. druh tance (Suš. 602,

laš.); 5. nehyba, »ene se smyi
(táhne) jak smoía* ; 6. pobuda, tulák

(val, laš.),

smyky, pl. m., = vláky v. t. (.slez.).

smyk!: Mládenec smyk! tu mošnu
s klínku = smekl (Kda I. 91) Prasa

smyk! z trok a zaaío léta po
dvoe == vyskoilo (Slav. L. X. 381).

smykata, -y, m., tulák (laš).

smýkat, -u, 1. kolí, vytahovati

kolky od rév ve vinohrad po vino-

braní; 2. Ptáci na hnízdo smýú n.

víáá = dlají si hnízdo (Jicko)

;

3. Smýká sa na mne, anfahren (Zl.);

4. Hadi se smyu = plazí (laš.). Tu-
láci se smyu = pecházejí (laš.).

smýknout: Smekl s ém = mrštil

jím. Smekl jé = udeil ho. Nasmékal
mo jích =: naložil (Maš.). Smekli sme
sebó do Assisi (Vyhl. I. 63).

Bartoš: Dialektický slovník moravský.

smykua, -Te, tulaka = honcula
(v. t.) laš.

smyset, -sJa: Dycky je Tepší roz-

myseí než smysei = rozmysliti si nco
než smysliti si nco (Slav. L. XII.

45).

smývat. Tetí den po ktu pijde
babika smývat vínky. V Kojetín
pozve babika na smývanky dti pí-
buzných a soused (ND. 10).

sná=:sná ped souhláskou: Ceká
sná na njakého princa (Vlk 21).

Což sná neumím día? (Vlk 54).

snad : Ferdoš ml vodu v lahvici

na snad = neukrytu, již bylo snadno
nalézti (Kda I. 227).

sná 1. prý: Sná ste byli na
puti? iZl.). Kamarádko vrná, sná
se budeš vdávat? (dok. 72). Tam
snású ti rytíi (dok. 235). 2. vždy:
Afe no úí sem, úl! Sná néjsu

híuchý (Slov. obr. II. 91),

snad, -u, žíze: Mám veliký snad
(Vek.). Umret od sadu (Dob.). A nás
nebožátka hladem sadem moí (Suš.

559). Nesu si vodu, abych neumela
sady (Zl., srovn. pl. hlady). Býí tam
híady a sady (Zl.) = sihad (v. t.).

snadný: To je snadná ereše =
snadno se na ni leze (Dob).

snadný, žíznivý (Dob.).

snah, sníh: Ukrutné snahy sa

zvalily =: napadalo hrozn mnoho
snhu (Dob).

snaha, istota (laš.).

saf: Sejmi! = smekni (klobouk)
laš. Sejmi, brate, rukavice (Suš. 37).

Jedni s koa snímali (pannu) Suš. 22.

satek, obilí na stojato, sklize:

Prodali satky a pole pronajali.

Spachtoval si pole na ti satky
(úrody, roky). Nesu peníze za sa-
tek = za sklizenou úrodu z prona-
jatého pole (han.).

snažif, istiti, uklízeti (laš.).

snažný 1. istý: nádobí, voda atd.

2, snažný kusek, hodný (laš ). Boty
snažn vyleštné ^ ist (Vyhl. VI.

XVIIl. 447).

snedlek, nkterý den po nedli:
Po snedlko pdo svta = po nedli.

Nechám si to haž na posnedélek
(Maš.).

26
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sndý: chléb, mouka, tsto (ne:

erný !).

sngo, -a = slivo (v. t.) Vah.;

též píjmení.

snhuFa, e, jméno kozy bílé jak

sníh (val.).

snést: Snesl voi na ddino =
pohledl (Br.).

snt, -u, m. 1. ruda na obilí: Žito

je sám snt, je sntivé. 2. pe bez

haluzí. 3. trup lidský (val., laš.).

snžnice, pl. f., kroupy (val.).

sníce, ramena, v nž se roze-

stupuje v zadu oje (v. vz II. 13).

sníek 1. pkný sen: Tak sa jí

sníek snívat, že jí síavíek zpíváí

(Suš. 302). 2. asplenium trichomanes
(bot.).

snídaná, -n = snídaní (2ár).
snihovíca, -ce, voda snhová (Zl.).

snijaf sa, sníti se, zdáti se (hor.).

snímat, v kartách = abheben: Je-

den hrá karty dává, druhý snímá.

sno, snod,snot^ snad (Frýdecko).

sno,— sejmu = sníti, smeknouti
(Lor).

snoha = panoha, haluz (hor.).

snošky, pl. m., spolená hostina

kravav a kravaek na poli o letni-

cích, na kterou kravaky snesou sla-

niny, vejce, mléko a p, — piknik

(ND. 203).

snovadto, pl. n., tyrrohý skížený
rám na snutí osnovy, zvýší od pod-

lahy do §tropu ; otáí se smrem
vodorovným (Slav. CL. XI. 225 ; v.

stav tkalcovský IIL).

snovadlice, pl. f., stojan na fajfy

(v. t.) Slav. L. XI. 225; stav tk. III.

snovat sa: Ve svátky budu sa

ludé snovat sem tam = pecházeti,

picházeti a odcházeti (Vych.).

Snozek, na Snozku; Snozky =
Snozka, na Snozkách, tra (Vizovsko).

snub, -u, satek : Co sem udlala,

že sem svú cerušku na ten snub na-

hnala ! (Suš. 150).

snubica, -e, v. pluh 18.

snusa: Roj sa snuje = vyletuje

(val.).

sobáš, -a, zdavky (val., hor.): Co
krajší šaty máš, oblec na sobáš (Suš.

147). Už si, Aniko, už si naša, už

t vedeme ze sobáša (Suš. 432).

sobášíf, sezdávati: Ja cože's ty

plakala, dyž a sobášili? (Suš. 432,

val.).

SObáŠif sa, ženiti se n. vdávati

(val., hor.).

sobašný, á, oženný, vdaná : Boía

som už sobášná (Dob.).

sobek, -bka = sobec (laš.).

sobený strom, štpo aný (Jihlav-

sko).

sobit 1. sázeti, plemeniti: Ten
vinohrad sem já sobíí (slov.). Ten ty

králíky jaksi sobí! (Slavkov). 2. shro-

mažovati: Nesob penz, nemáš pro

koho (Slavkov).

sobit si, osobovati si, za své pro-

hlašovati, za své požadovati: On si

to sobí se vším inem (val.). Každá
si ten prsten sobila (Kda II. 109).

sobný 1. dužný, tlný, untersetzt.

2. arrogantoí (val, laš.).

Sobolka, tra (Blansko).

sobotovica, -e, epice obšitá ko-

žešinou sobolovou.

sobota 1. kraj bílé spodnice z pod
erného šorce vzadu vynívající (slov.).

2. jméno krávy v sobotu ulíhlé (val.).

šoó — šeju, síti, pol. sia (Lor.).

šoina ^=^šijaina, mladý les, mlází

(Lor.)._

soit, ponoukati, popouzeti : Po-

soovali nás (N. Msto).
sodka = sedka, sedadlo na voze

(laš.).

SOgan := ohnaš, výrostek (slov.).

socha 1. sloup v plot: Socha ho
plota zhnila (Maš.). 2. devný sloupec

vbec: Oprátky mají zavázaný na
sochách, na nich sušijó prádlo (Vyhl.

I. 65). 3. v. radlo 3.

sochor, -a, páka na zdvihání klad.

Sochová, vrch na Rusav (Slob.).

sója, -je, soják z=z sojka.

sojákat, o hlase sojím: Sojka
sojáká.

sojka, pezdívka vadivé ženské.

sok, -u, mok, šáva z tabáku (laš.

i pol.) : Zlé ktky Féí kuák sokem
z tesky (Vyhl. VI. XIX. 150).

sokot, ryba perek (v. t.) laš.

sokátko, mlád sokoH: Soko-
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Tátka, moje dti, kam sa mám s vama
podti? (Suš. 696).

Sola, -a, hora na Rožnovsku.

sorák, kdo prodává sl (ZI.).

sorníka, slánka.

sorný, -ého = solák (Kda II. 34).

sototif, láti (val.).

som,jsem: >Boí'stam?« »Som« =
byl. »Uil se's?« >Som.<
somár 1. osel, 2. nadávka ponu-

rému, zasmušilému (vých. Mor.).

somic, -a, ryba silurus glanis

(Podl.).

somík, somíky, dveeje = odrví

(v. t.) Df.

somínec, -nca = socha (v. t.).

somtat, -mlu, o mumlavém hlase,

jejž vydává rozzlobený býk i lovk
(Zl.).

somtat, -cu : Kráva somce, když
na pastv, majíc plnou hubu, buí.
somtaf sa, sápati se: Neteba sa

somta na lovka pro nic a za nic

(val).

somptf, tžce oddychovati: Na-
kápe se {z^ moc se nají), až somptí
(Tovaov).

somtíf, tžce oddychovati (Kojet-

sko).

soplá, usmrkanec (slov., han.,

val.).

sopliduda, -y, m., kdo posmrkuje

a neutírá si nosu.

soplivec, -vca = sopíá (Btcha).

soplivica (han.), sopfávka (val.),

rýma.
sopúch 1. (sipouch, capúch, ci-

púch) díra nad elesnem, kterou vy-

chází kou do komína. 2. díra v-
trací : A zacpali-ji ste sopúch u skFepa^

aby nám zemáky nepozíbíy? (Slav.

L. XII. 275). 3. lovk zamraený,
nevlídný (Opav.).

sosí = sísí (v. t): Sosí, hosítka

dosí (Mor. lid 275).

sosna, borovice (laš.): Rostlaech
ja, rostla jako v Teše sosna (Suš.

381).

sosná (Daice), sosninka (slez.),

houba suillus annulatus.

SOta, udeení, ictus, od slov. soti,

udeiti (val.); též st. (Jag. Arch.

1888 str. 118).

SÓtaf (sóca, sáca), sótnú (só-

cnú), soti 1. do koho, striti, štouch-

nouti. 2. kým, udeiti o zem : Tak
ním sotíí, až si hlavu probil. Posócáí

a = poštouchal (val., hor.). 3. soti

na lidi, hubovati, nevražiti (Vah.).

sotn, hodn, siln (Vah.).

sotolá, podomní obchodník. »Je-

zdíval s tragaem s takovým drahým
zbožím* (Pav., Jimramov),

sotoni: Usotonil se ^ unavit se

(Roketnice) srovn. st. sotny.

sotor, -a, podlouhlý, úzký košík

ze slámy nebo palachu pletený, v nmž
Slováci zvlášt láhev s vínem ze

sklepa nosívali =: samšék (Jevíko):
Starý sotorek pinesla (Suš. 119).

sotrek, -rka, taška dvojuchá, ple-

tená ze slámy n. palachu; dti si

v nm nosí knihy do školy (Slav.

L. X. 376).

sotore, -m, f., nesnáze, veliká

nepohoda, když se sníh valí a vítr

fuí: Sotorní tych už nni (Dob).

sotoit se, obcházeti neinn kole

uhl (Plumlov).

sotcaf nkým, chopiti nkoho za

prsa a k sob a pod sebe jím str-

kati (Vlk 59).

soud : Bel s ém na sódech =
ml s ním proces (han.).

soudit: Žádné mn nesódil = ne-

pomlouval. Posoudili se = pohádali

se. Soudili se spolem = vadili se

(záp. Mor.).

Soudná, ást lesa, o kterou byl

kdysi soud mezi vrchností a podda^
nými (srovn. Rozepa),

Soudníky, -, vinohrad (Stelíce).

souchoty, pl. f., suchá nemoc,
souchotiny, úbyt jsou nemoc »dyž

je lovk chytíý na pfúca a díúho

karhá*. Jsou dvoje: obyejné a ko-
ské. Nemocný koskými souchoti-

nami má ustaviný hlad, mnoho jí,

ale nejde mu to k duhu. U dtí tmto
souchotám íkají lakoty.

soukat, tkáti.

soumezek, -zka, meze dvma sou-

sedm spolená.
soumný králík, skotný (Vel. Mezi-

íí).

26*
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soušek, -ška, uschlý strom (záp.

Mor.).

Soušov, tra (Blansko).

sova 1. ovce »sovistá«, má » na-

dutu hlavu* (val,)- 2. lovk ponurý,

zasmušilý. 3. pant ve dveích (hor.).

Sovínec, tra (Vizovsko).

sovka, íška na zhlavec ; cícha je

na duchnu (Df.).

špaek = špaek (hor.).

spái, zpozorovati : Nespáíl sem
žádné nevole na sob (Vek.).

spáit se, l.=r vzepíti se: Sóse-

dovi se spáíík = nechtl táhnouti

(Btcha) ; 2. zrušiti smlouvu : Ten
mšan se z toho kontraktu spáil

(Vyhl. II. 104). Dyž je to z lásky,

tož se to nespáí, dyž pro statek,

lehko se to rozende (dok. 76).

spánica, velká voda, která kolo

spái, že se nemže mleti (laš.).

spaovitý k, který se vzpírá táh-

nouti r= jankovitý (Jicko).

spád : Nemá k nám spádu =: ne-

chodí k nám. Má na spád == zlost

(Vah.). Leze po špádách = odkud
by mohl spadnouti (Maš.).

spadanka = padalka (v. t).

spadek, -dku (val.) = pa (v. t).

Spadiina, strá (Vizovsko).

spadrkovaf=:spažerkovat (Btcha).

spadnú: Dyž roboty spadly =:

zrušeny byly (srovn. zhodit =: zrušiti).

Kráva spadla z masa = zhubenla.
Podsil se, div s nohou nespadl.

S dveky'Spadne krása (Suš. 627).

Ta krásna chalupka mi nihdi ne-

spádn z myšFenek = nikdy na ni

nezapomenu (laš.).

spadynka := spadanka (záp. Mor.).

spadyno má v krku = spadly mu
epky (mandle) záp. Mor.

spajtášif, snadno uloviti, ukrásti

(laš.).

spajznout, ukrásti (Maš.).

spakostit, pokaziti.

spál', -u, mechovitý nádor na šípe.

spatda, druh pšenice; dobe sype,

ale pi mlácení tžce pouští (Vlk 10).

spáenka, spálenina: Jak se vai
pi plamenu, to ostavaju na vrchu

spalenky (na p. na bramborech
erné, opálené skvrny) laš.

Spáleniska, pl. n., tra (Blansko).

Spalísko, tra (Blansko).

spánek = spáF (v. t.) záp. Mor.

spaní: Modlit se na spaní= veer
(záp. Mor.).

spanilý: Místo ženy spanilé mám
dv pistole v sedle (Suš. 591). Uhlídl

tam svou milou pknou, krásnou,

spanilou (Suš. 269).

spantaf, zplésti : Jak by to nemto
lovka spanta! (Slav. L. XI. 49).

spára, díra: Byla tam na mostku
taková spára, co moh do ní nohu
strit (Jicko) pl. spáry, nebezpená
místa.

spáat, chodit po spárách, zbtýat
(v. t.). Koky spáajú a zbúajú, kde
je co zežrat (slov.).

sparný, spárno = parný, parno.

Spaova, do Spáov, pl. n., tra
(Osvtimany).

spase, — spadu= spadnouti (Frý-

decko).

spástý: Ten je spásíý (n. chytrý),

enom nco dat= ten nic nedá (Zl.).

Sú ob stejn spáslý (dok. 11).

spást se: Déte králce na užiku
másla, aby se jí ta hubnka spásla =
napásla, nasytila (Suš. 759).

spat: Spí jak dudek, jak trám
(tvrdo), spái sem, jak by mne do
vody hodíí. Spí se mi dobe =^ mám
dobe ustláno. Brate, jak se ti spalo?

(Kda I. 203).

spatrýbaf, shltati, snísti: Co ten

ogar spatrýbál (Vlk 16).

spafúchat, snísti : Spaúcháí všecko

(Zl.).

spatý, spojen v jedno : Ti ddiny
sú spaté s Rožnovem (val.).

spažerkovat, snísti mastné ne-

mastné: Spažerkuje všecko (Zl.).

speFendif, utéci (laš.).

sperechtif, zkaziti (han.).

sprek, -rka r= omydlek, zbylý

kousíek mýdla.

spš, sýéšef =z spíše (slov,, val.).

spšek, spch: Bžeí speškem :zz

honem (slov.).

spezák, zlodj (záp. Mor.).

spéznót (han.) = spajznút (val.),

ukrásti.
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spichnúf se, seškorpiti se: Spíchli

sme se s ttkum (laš.).

spiknout se : Dyž se spikne ohe,
hodí se do nho pecen chleba (N.

Mésto).

spíksa 1. Ved proti nám spiksu :=

brojil proti nám (Jicko). 2. To je

jedna spiksa =z spiklá banda (Bzenec).

spilka = špejl, zapichovat jelita a

a jitrnice: Na sv. Jilka chystá se

zase spilka.

spinka 1. = kotuFa (v. t.). 2. pouto
na krávu pi pasení (N. Msto).
3. v. pluh 22.

spírka, spírání, spor: Ostatní dali

sa s ním do spírky (Slav. CL. X. 32).

spírat se s kým, píti se, hádati

se, neuznávati za pravdu, co druhý
mluví.

spisko, místo, kde kdo práv spí,

ležisko mimo postel: Zastá} sem ho
eše na spisku (slov., val.).

spisek : Hn mo zidile mundúr,
e epico na hlavo — spisek od cokro

(Vyhl. I. 137).

spišéško, dívjško: To nebelo

u nás za spišéška (Mal. XXIV. 271).

spítek, vzrst, vznik: Ten strom
nemá spítku : Též o lovku : Nemá
spítku = je jako bez duše (Zl.).

spiznúf, vzíti, zmlsati (dok, 17).

spfaha, šplhati (Kt. od Místku).

sptáchaf se, splašiti se: Konicky
se spíachaíy, až do poFa skokaly

(Vyhl. VI. XVIII. 938).

spláchnout: To roždí je jak pla-

chotina, spláchne to na voho v mi-

nótce (Maš.).

sptak, ostrá stecha, s níž déš
rychle spláká, stéká.

spTantat, splésti: Ten pFanta všecko

spFance (han). Také: popFanta, za-

pFanta, vypFanta, rozpFanta (Btcha).

SpláStky, tra (Blansko).

sptata = splátka (Zl.).

sptav, splávek, spouš nadbytené
vody z mlýnské strouhy do eky
(vých. Mor.).

sptávjé, -vjá, roždí, co eka na-

plavuje (hor.).

spíaz, -u v. pluh 18.

spTet sa, koho, eho, zbaviti se

:

Toho sa nespléješ.

splošílý, pleskatý (Maš.).

sploška, vepovice.

sptývat 1. Husa sivá doí vodu
splývá (Suš. 375). 2. Dobré on odeho
splýval = uhánl, utíkal (hor.).

Splza, -n, tra (Blansko).

spo — zepnu = sepnouti (Lor.).

spodina, dno truhly (Opav.).

spodit 1. všude vlézti, spouzeti.

2. spodit hích, mrzutos v dom=
splodit (Jevíko).

spodáky, -, podvlíkaky (laš.).

spoten, pl. spoíeata, dít
z dvojat (han.).

spoleník, soused (Br).
spotem, spolu, vespolek: Co sme

my si spolem íkávali, dyž sme spo-

lem pod oknem sedali (Suš. 338).

spolica, -ce, jemen s pohankou
(val.).

spolina, vepové maso spolu se

slaninou, syrové i uzené. Sluje také

nesnímané maso (Vek.).

spolitý chléb, sndý, domácí
(val.) = chorý (laš.) v. t.

spopelif sa : Ký ach a tam vy-

nes? A sa nespopelíš! = nesletíš,

nespadneš (Jicko).

spolnný: Ti trávníky se od-

kópile, co bele spolnný s knížetem=
co hraniily s polem knížecím (han.).

spoíek, námel.

spoit 1. Tráva spoí ::= je jí hodn.
»Spoí.?« táží se tch, kteí sklízejí

s pole. 2. trhati trávu: Musim si

ješe nco pispoit ^ pitrhati trávy

(han.).

sporota : Ta moka to je sporota ! =
ta je sporá! To je sporota sádla!

Belo ho trochu a mastíme ém tak

dlóho! (Mal. XXIV. 65).

sporý: chléb = sytý; muka =
z níž se mnoho napee ;

práca =:

které neubývá ; chlap = silný : malý,

aFe sporý. Ale byla rosa, rosika
studená, nebyla n sporá travíka

zeFená (Bart. III. 231). Kráva málo
dojí, ale je sporá na putru = z mléka
jejího je hojn smetany (záp. Mor.).

sporýš, -a, 1.= spoíek, námel.

2. rdesno vrabí (laš.).

spouš, -, f., píkopka na pi
silnicí svádt vodu (záp. Mor.).
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spouštka: Bože na nebi, tohle je

spouštka := boží dopuštní (Žár).
spouzet, hledati nco nedovolen,

hmotn nco prohledávati : Co tam
spóziš (han.).

spožehovat, chutn snísti. Všecko
spožehuje (N. Msto).
spajníek, skrojek chleba. Na

Píborsku, která dívka, když se chléb

krájí, uchytne spajníek, té budou
hoši páti.

sprasnica, ce, svin oprášená,

prasátka chovající.

sprášaf, -ám 1. doprošovati, do-

volávati se Boha, zvi. proti nkomu

:

Teba já pána Boha neprosím ani

nesprášám (Slov. CL. X.472). Tráíek
si zporhéí, jak na Kúpaia sprášáí =
doprošoval se Boha za odplatu (ib.

XII. 44). 2. na nkoho = hubovati

nadávati (Vah.).

sprášif = všechno snísti: On to

všecko sprášítl (Btcha).

sprasná svia, bezí.

spratek, -tka 1. vydlaná kže
koií nebo psí. » Dostal na spratek.*

2. tverák, šelma.

spatný, nespatný, kdo se s dru-

hými snadno srovná, snášelivý (val.).

správa 1. ízení úední, na nž
docházejí starostové obecní každý
msíc na okresní hejtmanství. Pišé!

sem po své správ = za svou po-

tebou, »po svých záležitostech*. Jmi
se zaraz z raná s chuti svojej správy

= co komu náleží spravovati, dlati

= ressort (Vyhl., VI. XVIII. 329).

2. Vorrichtung: To je správa chytat

ptáky. Och ženo, ženo, ten má správu!

Má takový obrus, jak si proste a

ekne: »Pro jednu osobu jes a pi! «

hned má všeho dost, co potebuje
(Kda II. 59). 3. Jaká je to, myná-
íku, správa, dyž ti vešla na zanášku
kráva (Bart. II. 436) = was ist das

fiir eine Wirtschaft. To je pkná
správa ! = das ist eine saubere Ge-
schichte. Bude temu jiná správa =
spraví se to jinak (Suš. 179). Jaká
tom správa ? = jak to spraviti? (Zl.).

spravedlivý: Ty péreko nosíš, já

ti ho nedávám, nejsi ty syneku
spravedlivý galán = opravdový, sku-

tený, pravý (Suš. 309). To už je

spravedlivá zima ! Povz mi dveko
pravdu spravedlivú ! = vrnou (Suš.

509). Spravedlivé víno, pravé, samo
v sob. Može to byt spravedlivých

50 rok = dobrých (dok. 175).

spravit — spravovat 1. udlati,

poíditi nco z novoty: Sprav mi bi
=: udlej. Spravil si san. Kožúšek
som si spravil= poídil, koupil. Spra-
vil mrzutost' (Dob.). Tato to dom
spravil na hráti. Ráá nám na ty

hody nejakú káze spravit = uiniti

kázání (Podl,). Spraovaía som mu
barjaké Ijéky (Dob.). Spravil si p-
títku zelí = naložil (slov., val.). Spra-
ováí sem poheb = vyjednával na
fae (slov., val.). 2. obléci do všedních

šat (do sváteních šat se strojí)

Vlk 67. Sprav sa a po se mnú (op.

rozprav se a di spát). 3. spravi si

chu ^ nco lepšího n. pikantního

(okurku) pojísti. 4. spravit krávu =
pokliditi. » Spravuje voly, nemže
do školy* (záp. Mor.). Spravuje
hospodáství jak vtr muku (Zl.).

5. »Tož, coodtoho?* »Ja necht toho,

šak sa spravíme* = vypoádáme, vy-

rovnáme. S ním se žádný nespraví,

mit dem kommt niemand aus. Pa-

náek už sa s ním nespravil= s tžce
nemocným nic nepoídil. Kdož se

spraví s takovým trdlem (hlupákem).

S tým se nespraví, to je jak kdy =
tím se nelze íditi, na p., má-li se

síti asn i pozdji a p. 6. Dyby
sa's ty raci nespraovala =: nepetva-
ovala (Vlk 71). Ja ve ona myslím
sa tak enom spravuje (Slav. CL. XII.

387). Edem sa spravuj chromým, šak

a Pámb potresce! (val.).

správný : Kupil sem to za správný

groš, správn = lacino. Udlal mu
to správn.
spražovat louku, s jara uhrabo-

vatí (Tel).

spažník, spoleník: Ti spražnici

tam mli v jeho stodole obili (laš.).

speha : Pojedu do msta spehó
t. j. pojedeme dva s jedním vozem,
každý dá jednoho kon, a každý si

nco naloží (han.).

sprej ný, pejný, štdrý.
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spekládaný: >Su spekládaná
huzlama, nezazpívám* t. j. mnoho
sem se uzl nanosila, mám záduch

(Jihlavsko).

sprcha, deštík: Bela malá, hale

dobrá sprcha (Maš.).

spíka, spírání, mrzutost (val.).

spih, spor: Máme ze sósedem
takové spih (han.).

spíhaf sa : Pi oráú a pi schra-

ovánu s poía spíhái sa Krampota
ze Šufákem, t. j. každý dával jednu
krávu k povozu (Vlk 9).

spíhnú sa, srovnati se: Nemožú
sa spíhnú (mit einanderauskommen)
val.

spíkat se, vzpírati se, zíkati se:

Nespíkaj se ! Všeci sa toho spíkali

= zapírali, že toho neudlali n. pra-

vili, že toho neudlají. Nespíkám sa,

že ti to neudlám! (Zl.).

sprostif, narovnati: Já by pána
Boha prosiia, by sa kivá noha spro-

stiía (Suš. 555, val.) srovn. prosti.

sprosták, hlupák.

sprostý, hloupý: Sedlák vzal

sprostého Juru do služby (Kda II.

197).

sproudný dít, opaené mezi nož-

kama (záp. Mor.).

sprovod, to bel kiž, pes ten

ovázale hedbávné šátek, vovázale

pentlema, na rohe vnce a pantli, co

jich jenom muhle ovázat, e hlko
pkn omotale pantló. Ta drožka
s tém sprovodem šla nape, a zase

všecke dvata z májema za ó po
ddin a zpivale (Vyhl. II. 199).

sprstvený, slepený: vlasy (val.).

sprúdník = spouš v. t. (laš.).

spruhto 1. zvláštní správa (spru-

žina) na chytání pták. 2. ohnutý
spružný stromek nalíknutý na zv
(laš.).

spružina 1. spružná, ohebná vtev,
ob. svíbová, hrabová a p. v. stolice

ezací F, san 8. 2. vše pružné, elas-

tické, emu v mechanice íkáme
»péro«.

spružlák v. pluh 22.

sprysk, voda na cest nebo na
poH rozlitá: MamuFka sa desik uskl-

hnuli na sprysku (Vlk 102).

spdntý, stuchlý; seno, obilí (Zl.).

spuTec, -Ica, passer montanus
(Kel).

spsobit: Spsobil si koníka =
sjednal, koupil (záp. Mor.).

spsobný, úhledný, pkný: kabát,

klobouk (slov., val.).

spust, jen ve spojení ve spus. Srhéje

sa ve spust =: neomalen. Krade ve

spust =: bez ostychu. Lábuje (hýí)
ve spust svta = prostopášn (Zl.).

spusta : Dlajú tam takú spustu
ti regrúti r= povyk, výtržnost (Slav.

L. XI. 379). Ja, šak dlávali aj

spustu pi tom (o slavnosti sv. Mi-
kuláše) = rozpustilé kousky (ib. XII.

230).

spustek — splav v. t. (Vel. Mezi-

íí).
spustit 1. sleviti s ceny: Spuste

aspo zíatku. Nechtl nic spustit.

2. poFe =: nechat spustnouti špatným
obdláváním (laš.). 3. Krev se z nho
spustila. 4. Jak se spustili s tú go-

aíkú, šío to s nmá hupaky ke
konci. 5. spolehnouti: Pindu, to se

možete spustit. Nespúšaj sa na žád-

ného.

spustova, spustošiti (val.).

Spúš, -e, f. 1. deskami vykládaný
smyk (v. t.), po nmž se devo a
kládí dol spouští (val.). 2. kvtel
obecný (linaria vulg.), protože prý
krávy po nm dobe spouštjí, jsou

mkké na dojení (val.).

spušenec, -nca, rozpustilec (N.

Msto).
sputova kon, dva k sob pi-

poutati (Jicko).

spúzat = spouzet (v. t.).

sraka = straka, delphinium
(bot.).

sralígaa, -, kdo hned s . . . do
gatí, bázlivec.

srazit: Srazíí ho s toho, Jmd.
von etwas abraten, abbringen.

srážek, -žku, konec nápravy
z » hlavy* trící v. vz II. 20.

srážet 1. tvaroh (záp. Mor.) =:

tužit (vých. Mor.). 2. Von se srážijó

= stydí se, ostýchají (Zábežsko).
srážka 1. Myná má vil srážku =

nemele, vypustil vodu ze strouhy,
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když ji na p. istí. 2. prohloubený
járek na pi silnicí, kudy voda od-

téká: u nho válek n. základ (vy-

výšenina, bízek) : Odpoívat na válku

(han., záp. Mor.) srovn. sprúdník.

3. v. brázda. 4. na tvaroh = lis (záp.

Mor.).

srdce : pi srdci zdravý, když
chutná ješt jísti: Eše mohli by
živi doví dokel, jak byli pi srdci

zdraví (Vlk 101).

srdeko, slovo lichotné: Sta
Aniko hoe, sta srdeko moje
(Suš. 130).

srdeník, leonurus cardiaca (bot.).

srdený: Srdenému Martinkovi
dáme zíatú stolicu = srden milova-

nému (Bart. II. 141). Byía by to

srdená naša hanba = veliká, srden
cítná (laš.). Srdené hlísty =. srnice

v. t.

srde, -a = svoe v. t.

srdenko, milé srdce.

srditý 1. srdnatý (val.). 2. zlostný

(hor).
seit se: Záleský se o tom seil

s rychtáem = byl v ei, mluvil

o tom (Žár).
srchký i srvký : konop, len, plátno

(hrubý, tvrdý; op. povlný), ovoce
(trpký, nepojícný, jmenovit plané

hrušky), kaša (nemastná). Od ne-

kerého pekara je chléb živký (vazký),

od jiného srchký (suchý, drobivý)

Vek. — Co eský spisovatel opisuje

slovy > erstvé lístky ajové mají

chu pronikavé horkou a stahují^

,

to by mor. lid oznail pídavným
srchký. Co se etym. týe srovn. Z.

Winter, Zvon II. 609: »Už Chelický
poznamenává, že páni lidu nadávají

opar selských, výr, srch a Bavo-
rovský v Postille uvádí nadávku
srše.« Srovn. též srst, sršeti.

srchatý, naježený: Srs na kráv,
na koni byía srchatá (laš. ; ^ lat.

horridus).

sínaf, sezovati : Jistý lovk žabku
zrzavým nožem sínal (Vyhl. VI. XIX.
148) v. žába.

srna, jméno ovce; má vysoké nohy
a po ervené ubce nad oima (val.).

srní nohy: Ve dn v noci býl

na srních nohách = k útku pi-
praven (Vlk 53).

Srní, v Sú, do Srního, tra
(Vsacko).

srnice, pl. f. (snad = srdnice?) =
srdené hlísty (v. t.), drobné hlísty

dtské.
Srnova, pl. n., na Srnovoch, tra

(Vizovsko).

srnuTa, -le, jm. krávy, bystré jako
srna (val.).

srokování: ít na srokování = na
námluvy k rodim nevstiným = na
jisto v. t.

srostlik (sroslík), dva plody (jablka,

švestky) srostlé.

srostlá voda : Krkavci donesli

srostlou a živou vodu ^ po které

tlo rozsekané srstá (Kda I. 81).

srovnalý, svorný: Só srovnalí

(Maš ).

srovnat se, snášeti se, sich ver-

tragen : Dobe se srovnávají. Nemože
se ani s otcem srovnat.

srpnatka, druh jablek, v srpnu
uzrávajících.

srs, -i: Je mu to proti srsti =
proti mysli.

srsten, -n, f., srstková halouzka
(záp. Mor).

srstení, srsto, srsteník, sršák z=.

ke srstkový (záp. Mor.).

srstina = srstka, angrešt (záp.

Mor.).

sršet : Dyž na sv. Jiljí prší, celý

podzim voda srší= tee (Mor. lid

83).

sršák = srše (Jevíko).

srub 1. kostra devné chalupy
(val.). 2. druh komory, budova oby-
ejn patrová, postavená opodál
obytného stavení (pro nebezpeen-
ství ohn), na obilí, mouku, maso
i omastek, šatstvo, plátno, pízi, též

lepší náadí a náiní hospodáské
(arch. III. 23). 3. desková ohrada
dvoru = parkan (doL). 4. = srúbení,

oddluje pístodlek od mlatu (v.

stodola).

srubek 1. prkenná bouda. 2. sklí-

pek na mléko (val.). 3. vrchní ást
saní pro dopravu osob, san (Lor.).

srubica, -ce, v. pluh 18.
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srubína, štípa z polena. Mlatevny
a klny mají místo zdných stn
stny ze srubin. Také krmíky a

chlévky se z nich dlají. Mezi zá-

kladní sloupce kladou se srubiny od
spodu na sebe, až je celá stna.
Nkde bývají desky místo srubin.

Srubiny jsou na hrubo osekány
(Slov. obr. 83).

srúbit, srub udlati : Vím já studnu
srúbenú = srubem nadkrytou (Suš.

35). Ped naše je studýnka sróbená,

a kdo jo sróbil. je má milá (Suš. 314).

srvatka (syrvatka, syrvotka), pod-
máslí (v. t.) laš.

srvký = srchký (v. t.).

sa-, -koliv: sagdo, saco, sajaký,
sagde, sagdy (val., hor.) : Tabáku
nacpa do fajky, to dál sakom (Slav.

L. XI. 134). Já jím sajaké vdoiky
(Vlk 71). Sagde pobyt' (Vlk 91).

Sak spravedlivém je sagde umí
(Slov. CL. X. 136).

stáat, -ám, iter. slov. stoit i sta-

it: Hospodský vérá stááí pivo.

Sak nevím, jak mu toho bude stáat.

Néni radno takovó svábolo stáet
(Vyhl. I. 31) = smýšleti, provozovati.

stait: Tá bóka staila daleko
= nesla se (Zábežsko). Já sama
všeckem nestaím = nejsem • se

všechno.

Stadllska, pl. n., tra (Blansko).

stahaTa, -le, Klachel (laš.).

sfahel', -he, f., uzda, opra.

stahún, neohrabané chlapisko (laš.).

stáj, e, f., pda na seno (Jimramov).

staja, -, stáj (laš.): U suseda

nova staja (Suš. 754).

statif, zdobiti (láš. ; st. ktaltiti).

stánek, v. košile ženská.

stání 1. místo v maštali, na nmž
kon stojí ; bývá vyloženo brlinami,

pod ním prohlube na mo. 2. místo

na pastv, kde se dobytek zastaví:

Dáli kdo co pastýovi k sndku,
když žene ddinou, nesmí toho po-

žiti až na stání (Mor. lid 248).

stanisko = salaš (Vek.).

stanovisko, místo, kde pastý jsa

s kravami na letovisku (v. t.) celé

léto poledouvá = polednisko (v. t.)

val.).

stanúf 1. vstáti: Ráno, jak stanuli,

šli do lesa (Kda I. 77). Stanuía

dževucha, jak byi de (Suš. 635,
laš.), 2. postaviti se: Já bych si sta-

nuía pod lindu zeFenú (Suš. 88).

Turci ped domem stanuli (Suš. 140).

3. Až mne nestane, teprú uvidí ^
nebude (Zl.).

starat sa : Slépka sa stará, když
chodíc po dvoe pokvokává.

stárek, -rka : V ostatky volívá

chasa ze sebe na rok tyi stárky,

poadatele zábav a slavností. Každý
stárek volí si svou stárku, z dvat
svobodných (Mor. lid 26).

staina 1. To másio u stainú
=: cítit, že je staré (Slav. CL. XI.

180). 2. ást lesa starého, kde jsou

stromy už ásten spevrácené, shnilé

(Jimramov, Pav.).

stárka 1. stará hus jež vodí hou-

sata, 2. v. stárek.

staroba, stái, Altersschwáche.

Starobytý, starobylý (Zábežsko;
op. novobytý).

starodávní = starodávný.

starosta = starosvata, poadatel
svatebního veselí (Mor. sv. 4).

staršo: po staršu, po starším zp-
sobu (val.).

starúcný, staruenský, velmi starý

(val., hor.).

stáru Ta, -le 1. stará kráva, 2. pras-

nice (laš.).

starý jak hib, jak chrásteek;
starý tata = dd, stará mama ^ ba-

bika (laš.) ; st. svat (svata), poadatel
svatebního veselí ; st. svatka, obratná

žena, ob. z píbuzenstva, která o svatb
zastupuje matku nevstinu a stojí po
boku starému svatovi. Na Ostravsku

také kuchace íkají starosvatka ; st.

svarbí, n. st. svrbí = starosvatka

(záp. Mor.) ; st. dívka, pták vanellus

cristatus (Tebí). Naši staí = ped-
kové : Naši staí vykládávali. Starý

n. Janek, pi vazb obilí na poli po-

slední pokládka ; které dívce zstane,
dostane starého muže. Proto se po-

smívají : Nese janka, dostala staryho

(han.). »Pan starý< v Píbore každý
úd výboru obecního. Nejstarší taroka

= nejvyšší (ib.). Ti štvrti starej ho-
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diny = dobré. >Už je as orat na
setí!* »Ba vru, starý as!* = svr-

chovaný (Zl.). Starý krám= ve kterém
se staré vcí prodávají (Trodelbude),

staré krámy, Tandelmarkt. Staré léta

=z léta staroby: Dokáí se starých

let, »vysokého stáí*. Na staré léta

te bídu. V jizb hospodní stávaly

dva stoly; za jedním sedávali výmn-
kái a starší kapitolníci, ten slul

slovech stj, co si mn povídal (Suš.

341). Na tom nestojí = nezáleží. Jem
na tom nestojí nic, má penz dos
Tenkrát na pedstaveném vc stáío

jak viTéj. Na méj híav všecko stojí

= mám všecko na starosti. Ten stojí

za sebe = je zámožný (Jicko; na
Zlínsku i/í" za sebe). Stála láska, stála

mezi nama dvóma, až nám ji zrušila

jedna stará baba (Suš. 662). Stáía

Sta\/^ tkalcovský

I.

a) káery, b) stavidío (prsník), c) bidlo, d) svorka, e) paprstek, f) vratidlo, g) žába

(psík), h) podnožky, i) brdeka, k) návoj, 1) talíe, m) barbora, n) palata, o) pražec,

p) brdo, q) šince.

starší, za tím se nikdy nesmlo hráti

v karty; u mladšího stolu sedávali

mladší kapitolníci (Vyhl. II. 94).

staruký = staiký.
stát : stojí jak opaený (zahanben),

jak zaezaný (zaleklý), jak svatý za

ddinu, jak piskuFa (neinn). Dít,
když zaíná choditi, stává pánkem

;

také k, když se vzpíná na zadní
nohy, stojí pánkem. Kráv stojí mljéko
= nedojí (Dob.). Syneku mj, v tch

svaba, stáía do bííého rána =: tr-

vala (Suš. 149). To jeho veselí ti
nedfe stáío (Suš. 419). Sedmy rok
pechodí, devaty de stoji = už na-

stal (Suš. 11). Já nevim, co se mn
nohám staío (Mal. XXIV. 66).

sfa, -zetnu 1. ruce, zalomiti (val.).

2. Tož tým jich sfáí, už byli stichú =
odbyl rázn, zarazil (Slav. L.XI.275).
statený: Kerej tovaryš byl sta-

tenej, dlal od kusá = dobrý dlník
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II.

Svijáky.

a) svijáky, b) stojan.

Kružec.

a) pítruhlík Tna cívky), b) veteno, c) struna,

d) kolo.

III.

PíŠelník a) píšeFe (12) Snovadla b') b«) kíže

(dok. 163). Nejmladší dcerka byla statkoch (kupovat voly) slov., val.,

statená v každé práci (Kda I. 149). laš. Už Juíek jede, velký statek

Statený synek =: poslušný, hodný žene. (Suš. 130). Husy a vbec všecka

(laš.). Krém vašich statených htav drbež jsou ženským statkem (R. a

(Dob.; jinde: poctivých). Ž. 12).

statek, dobytek i dobyte, zvlášt statíva, pl. n., stav soukenický
vl: Žene statky na vodu; byl na (val., laš.).
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statkovaf se n. sob, pyšniti se,

vypínati se: Nstatkuj se tak! Ne-
smime sena to statkova= zakládati

si. No, dy tež sob pece trochu

statkujt ! =: ukažte se (laš.). Hodn
sob pi muzice statkuju (Suš. 654,

laš.). Vzali mu (žebrákovi) kabefu a

všecky krajice a šli se statkova na
Krásno k muzice (Suš. 699, laš.).

statný: sedlák = zámožný (dok.

118).

Statý = stalý : Už byío staté = už

se stalo, nebylo lze zmniti (Vlk 87).

staúvaf sa, iter. slov. staviti se:

Staúvám sa tam = stavívám, zasta-

vívám (Slav. L. XI. 132).

stav tkalcovský : (viz obr. I., II., III.

na str. 396—397).
stav 1. jez: Jozef lél do sebe jak

ze stavu (Slav. L. XII. 84).

2. rybník (laš.). 3. kloub, vše na
tle, co má ohyb. 4. Vojanší sta-

vové psali mn psaníko (Suš. 576)
jako úadové).

Stavák — stavacka, druh holub;
let, sehne kídla k sob.

stávaní, tra: Má troje stávaní

(Vsacko)
;
pl. stávaná, tra (Lanžhot).

stávat= stavti : Stává sa jak žába
na obrovnávku (pyšný hlupák), jak
prázný mch, jak zmrzlá košula. To-
féj sa staváí, ež ho chtli výhodi
(Vah.) = poínal si vyzývav. Stava
fabufu, lháti (Frenštát).

stávec, -vca 1. ob. staveek, sou-

ek, kolénko ve stéble: Bršlica je

podobná andlice, enom staveky
nemá ervené. 2. kotník u dobytka;
3. ást dud (v. gajdy 2.)..

stavení, budova vbec, zvi. cha-

lupa: Pote do stavení := do jizby;

je ve stavení (val.).

stavidto v. stav tkalcovský I. 2.

stavínoha, kdo si pyšn vykrauje;
i píjmení.

Stáviše, tra (Tebicko).

stavif sa, vsaditi se: To bych sa

nstavií (Dob.).

stávka, správa starost na okrese
(slez.).

stávka, -a, dlá na stávku pun-
ochy (stávkové), šály a p.

stavo ! =: stj ! povolává krava za

stekujícími kravami^ aby se zasta-

vily (ND. 213).

stblina, stéblo (laš).

stbtoví, klásí (laš.).

stécf sa, -u, štknouti se (val.).

stehlík rozeznává se 1. zahradní,

nejlepší zpvák, má v ocase 6 »kapek«,
proto slov také »šesterák« ; ostatní

jsou všecko »stveráci«, majíce po
tyech kapkách; 2. linák, sndý
do erná ; 3. lesák, nejmenší, blavý
(ZI.). — Malovaný stehlík = stehlík,

píavý stehlík =: slavík (N. Lhotky,
hor.).

stehná, -a, kdo má veliká stehna
(dok. 230).

sthnlf sa, stísniti se, smstnati
se: Dobí sa sthníja na stoíci, a zlým
íavy nestaá (Slav. L. X. 135).

stejnaký, stejný; stejnako, stejn.

stejn, poád: Ja stejn k nmu
chodim. Stejn tam chouí (laš.).

stejní se, býti stejným: Naši
chlapci se sténijó ze zrustem (Mal.

XXIV. 146). Véšoví se s nama ne-

sténijó = nemají stejného s námi
náeí. Naša e sténí se s tšetickó
(han.).

stek nebo stek: Mám na nho
steka = vztek (Zl.). To mám štky I

(dok. 63).

steka, stružka vykopaná na louce,

na poli, aby voda stékala (Žár).
Stkrec, -kefca, bolehlav (laš.).

stekío, -a, vzteklý, rozhnvaný.
stknú: Ceíu noc oka neštknu=

nezamhouím (laš.).

stel', -u, m, stelivo z listu: Ze
stelu je hnj jak eziny (Slav. L.
Xí. 133).

stía, stláti: Teim rázem sem
e vidžet, dys Južko šelaía (Suš. 374,

laš.).

s teTko, s tolik, s to : Je jéj s tefko^

aby pauiny ometla (Dob.).

steTnica, -ce, stelní kráva.

stemohtavec= strmohíavec (v. t.).

stna ve skále zbude, když se od-

láme drobný kámen (val.).

stnica (stnovica, stnvka), do
tyrhrana otesaná kláda na stavbu
stny devné chalupy (Vlk 46).
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Str, -u: tabáku = na drobno
setelé zbytky.

steiny, pl. f., drtiny ze sena nebo
jeteliny.

strky, pl. m. (stírka), strouhánek.

strkovica, e, polévka se strkama
(vých. Mor.).

stezka (stežník) záp. Mor. = chod-

ník (vých. Mor.) : Zhru stezka, dol
druhá (Suš. 401). Dala bech vedlážit

stezníek (Suš. 253).

S tžkém, sotva: »Pnjde-li dnes.?«

»S tžkém, dyž je tak škared.*
stžovat 1. s akk. : Já sem pišía,

mamnko miíá, kivdu stžovati (Bart.

III. 3). 2. stžovat sa : Kúpaíka stžo-
vala sa, že jí nedá dýcha (Slav. CL.
XII. 188). Až ti bude máti íát, pi
sa ke mn stžovat (Bart. III. 5).

stžúvat sa, iter. slov. stžovat sa

(val.).

stibaf, -bu, sítdif 1. strkati: Krávy
máju kuinu (jetelinu) za jaslami

nastibanu. Každý groš stibe do kapce
(laš.). Biíy ležely jedna na druhej

»bez luftu*, že tam noža nstibií

(Vyhl. VI. XIX. 1117). 2. utíkati:

Ten stibe ! (val., laš.). 3. vystiba =
vybiti (val., laš.)

Stíhaf si : Nebudu si stíhat a po-

dívám sa := nebude mi za tžko. Ze
sa ti nestíhalo v takový déš na pole

chodit! (Zl.). Ja su starý a musím
si nestíha n. nesmí sa n stíha :=

musím se piiniti (Slav. CL. XIII.

75).

Stihel' = sahel (v. t).

stihnut n. sahnút 1. Stihli ste

dojít, už tam prší = tak tak že ste

došli. Tak tak, že sme to (tu práci)

stihli = dokoniU (Zl). Na tebe,

syneku, zapomt nestihnu = ne-

budu moci (Bart. III. 303). 2. s inf.

opisuje irrealné pedvtí vt pod-
mínených (val., pom., hor.): Stih

sem tý dv tumera do vídenskéj

vsadi, býí bych udíáí ambo =
kdybych byl vsadil. Stihlo a ne-

potkat' to neštstí, moh sem dosel

by možným (zámožným). Už je tma,

ale stihlo by pod mranem, bylo by
eše tméjší. Ten sa býl ale nadožírál,

stih sem sa ho nestepa = ten by

se mne byl naobtžoval, kdybych se

ho byl nestepal. Saheu sem byt
doma, nebyuo by sa to stauo. Sahl
sem ho dopadnut, býl bych mu dál.

Sahel neutéct, byli by ho chytili.

Stihli ho obrajti dopadnú, byli by
mu vydubili (Vlk 38). Stihla by živa,

nebyla by mu jí dala = kdyby byla

na živ.

Stlhotiny, pl. f., tra (Blansko).

stínat 1. Mali sme ty stromy
scínac = porážeti (Dob,). 2. stínat

ruce = zalamovati (záp. Mor.).

stíže, -žn, f. := stížnost: Mšané
vedli stíže na krále, že jim takovou
škodu dlá (Kda I. 189). Podali sme
jemu všecky ti ddiny každá svou
stíže. Pan generál pravil, abychom
sob ty stížn na nmecký jazyk
pepsa dali (arch. II. 202).

stížka, tíže, bím: To je vám
stížka ! == to je tžké! To je stížka

toho! = mnoho (Zl.). To je stižka

kabáta! (Mal. XXIV. 65).

Sttaový hnj, z lesního listu (laš.).

stlát se, chystati se : Jož se stele

taky k nám. Stlal se na é. Na keho
se steleš .í* Snad ne na m Radši
erta než hib ped sv. Jánem vidt,

to se stele k hladu! (záp. Mor.).

sttúkaka, máselnice (Vizovsko).

sttušá : Zaval jak noha stlúšá ^=

kikl velmi siln (Vlk 99).

sto 1. Mám sto chutí podívat sa

tam = velikou chu (Zl.). Ten kluk

stoji sto penz = velice mnoho (han.).

2. Rení »jsem s to« bývá neosobné:
De je ho s to, abe to udlal (Mal.

XXIII. 34). Dyby nás bylo s to!

(Zl.). Nni ho s to, aby vysol (Dob.).

Les byl tak veliký, že z nho ne-

bylo s to za den vyjeti (Kda I. 89).

štoky, pl. m., plevy, jež se » stá-

ejí* na obilí osívaném na ešet =:

zhonky (v. t.).

Stoábiovaf, íkati: »sto ábl*
(laš.).

Stodola. Budova, do níž se sklize

sváží, sluje stodola, mlateva, mlat.

Na Morav stodoly jsou bu zdýlní

nebo píní. Stodola zdýlní (nejas-

tji na Podluží a sousedním Sloven-

sku) má vrata z pedu a ze zadu ve
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svislích ; na nízkých zídkách spoívá
široká stecha. Má dv paže (pí-
stodlky, perný), nebo tyi štvrt

(v každém boku po dvou).

Stodola píní (obyejná) má:
a) dva pístodlky (sg. pístodíek
slov., val,, laš.), pístodlka (sg. pí-
stodlko, Zábežsko) ; b) dv stodoly

(dol., pom., Kyjovsko, Kloboucko,
han.) ; c) dva parníky (Brnnsko, Te-
bísko) n. parn (sg. páre, Telecko

;

d) dv štvrtky (Brnnsko, Jicko)

;

e) dva sušeky (laš.); f) dv hume-
nice (Opavsko). Místo, na nmž se

mlátí, sluje: a) míat; b) míatisko

(Strážnice) ; c) humno (val., laš.). Pí-
stodlky od mlatu ohrazují: a) stra-

nice (slov.); b) oplota (han., záp.

Mor.), voplotn (sg. voplote. Brnn-
sko), oplotky (sg. oplotek, záp. Mor.);

c) sruby neboli srúbení (slov.) ; d) hu-

menice n. humeniska (laš.). V obojím
srúbení uprosted upevnn je trám,

» puntový slúp «, jenž podpírá : a) patra

(laš., záp. Mor. patra) ; b) lešení (val.

uh.). Vrata jsou dvoje, pední a zadní,

otáejí se v dolním prahu na epech,
zdíkou železnou obitých bhúny
zvaných ; horní práh jmenuje se

helmo (nadvrátí), v nm otáí se

ep devný. K vtším stodolám pi-
stavena jest po boku jednoho pí-

stodlku préva (plevník, podpaž-

ník, špaléta, pístodíek) na plevy

a ohrabky. Zboží (obilí) ukládá se

do pístdlk v brstvu a na patra.

Náiní mlátící: 1. hrab: a) ídké
(= posádní), b) husté ; 2. íice a to a)

ohrabenica (na osívání ohrabk, laš.

ohrabanka, ohrabok), b) hrachová,

c) stokíasná, d) kúkorná, e) prachová

(laš. petak, hustá íica). — Ríica
skládá se z »Jubu« a »piátenka«

(pleteného dna). Dv ásti íubu spo-

juje lýkový >vrko « ,
plátenko s íubem

:

zešívka lýková; 3. ohrabený koš;

4. vjaka (široká, hluboká lopata)

;

5. smrénka (smítnka), jíž se obilí

>zháá« (od zbylých po vití plev

istí). 6. Cep skládá se z hlky a

z cepu, na obou na konci je kožený
ohtavek, kteréžto ohíavky spojeny

jsou svorou. Ohlavky pivázány jsou

švihy (tenkými emeny) v zábradky
n. záezy (vruby). Na Valaších a
Laších ohlavku, kterýž tam je z dubo-
vého deva, íkají >kapica«.

Na mlát obilí nejprve se klas-

nuje; snopy se postaví vzhru klásím

a bije se do nich hlkami od
cep nebo zvláštními hlkami bezo-
vými, >okrepvkami<. Nkde klasnují

takto jenom obilí, které »nepúšá«,
jinde pšenici, jemen a oves na sto-

jat, žito (réž) na ležat. Výkon
tento v jiných krajinách má jiná

jména; íká se též: ošFahovat, šibat,

vokolkovat. Potom se snopy rozloží

kolem po mlát a stranují se, obrátí

a stranují zase. Snopy takto ostrano-

vané šlovou stránky, stranoviny. Jinde

íkají: oklepovat-oklípky, oklepávat-

oklepiny, otírat-otrky. Nkde žito,

když se pozoklepuje, > mrská se«

ješt »mrskakami« (hlkami). Po-
sléze snopy se rozvážou a rozhrabou,

a tak se proste (nastele, rozestele,

rozdlá, natáhne) na sázku (sau,
sádku, prostírku, posad, laš.) a mlátí

se (rozmlacuje, pemlacuje) od po-

sada na levo, pak se vytípá. Dlouhá
sláma sváže se v otépky (oklípky,

oklepiny), pomrvená se ješt >pe-
mlátí«, aby neostaly »kožuchy« (zrno

v plevách) a sváže pak vmaténky (ma-
tenky, mtynky, matenky, mrvénky,
otépky, zavianky [laš.], drobniky).—

•

Obísía (povísla) jsou dvouzbíová n.

trojzbíová (dvoustebelní, tístebelní).

— Ohrabky (rozdrtné klásky a p.)

osejí se na ohrabenici a vsypou do
koše ohrabeního. Obilí >posádníma
hrabama* shrne se na hromadu bu
v pravém kout, zadním neb upro-

sted mlatu. Hromad té íká se

vtšinou posad (laš. vaíek). Nkde
mají uprosted mlatu nebo v kout
prkennou >bódku«, n. >zhrák«. Na
Podluží házejí obilí do » komrky*,
kryté to uliky v jedné >stodole«

(pístodlku). Když je posad dosti

veliký, nastane vítka (na vtších
statcích sbírka). Obilí se vjakou
proti vtru háže, pak smrénkou
(smudnkou) zháá (t. j. všeliká ne-

plecha s nho smítá), potom »se
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odejme* zadek (pozadek, zadní), a

pedek (pední), >se cúdí* na íi-
cách po poádku, jak svrchu vyteny
byly, ponouc od koukolnice. Co pes
íice pepadne, slov »podíiné«
(chudé zrní, semýško všeliké; to je

drbeži); na íici zstávají »zhonky*
(klásky a j.), dostávají se též drbei.
Nyní se již vtším dílem mlátí strojem,

a obilí vymlácené se vyvívá (fukaruje,

žibruje) na zvláštním stroji, kterýž

stojaky, stoje, -íc, -íce.

stoják, vysoký les, který dlouho
stojí (Br.).

stojan 1. stojatá trouba, kterou

odtéká voda z rybníka (Kunštát)

2. v. stav tkalc. lí. b). 3. Stopne si

a stojí stojan stojanovské (Mal. XXIII.

228).

Stojanv Jan: Tancovala se Sto-

janovým Janem =^ stála, nebrali jí

do tance (dok. 69).

Stolica ezací.

Prostor K) ohraniený spodní fošnou (silnou deskou) a dvma boníma deskama,
do nhož se klade sláma na ezání seky, sluje koryto. Pední ás koryta po píku M)
nazvvá se híava, její zakroucené konce NN), šlovou uši. S pedu hlavy v járkách,

v obou boních deskách vydlabaných zastrena jest pohyblivá deštice H), píkladka
zvaná. Pod ní dostává se pod kosí L) slámy, kolik práv teba a zárove chránna
jí ruka, by se nedostala pod kosí. Konec spodní fošny obit je želez ke m J), po nmž
kosí chodí. Pedním (kivým) nohám EE) íká se kiviny. V ep levé kiviny
a v širokém dlabe pravé pohybuje se vzhru dol strmohíavec C), kterýž z h 1 a v í m a)

ven trí a zárove pravou kivinu dvma ušima b, b) objímá. Šlape-li se na pod-
nožku O), pohybuje se strmohíavec s kosíem i se zíd lem B) vzhru dol. Tím
uvozuje se v pohyb také podavaka D), ve zídeli upevnná, která íopatkou na konci
se spodu v dlab ve fošni vrážejíc, slámu ku pedu pod kosí postrkuje. SpružinaF)
(hrabová ty), na háku ve fošni zavšená, zdvihá celou spodní pohyblivou ás vzhru.

slov fukar, fuka, opaía, vaíach,

byk (laš.), burdak (laš.). Na Opavsku
se »drutuje< na »drut«.

stodotvka, druh hrušek.

stoha = stoh: Slámo dávajó do
stohe (Vyhl. 1. 35).

stoha, -a, dlník, který ukládá

stoh (dok. 157).

stojaka 1. Obilí rstio na stojace
= na stojato (slov., val). 2. kytka,

již mají mládenci o svatb (laš.).

stojka, -y, m., postava, lenoch

(slov.).

stojka, státi (v dtské ei) ND.
24.

stojmem, stojmo = stojaky (v. t.)

laš.

stoktasa, -e, bromus secalinus:

Pase kon, pase v zeFenéj stokJase

(Bart. 128).

stokoto, ve rení: Práv je toho

stokoío vody, t. j. práv toho staí,

nenadbývá ani nechybuje (val.).
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stokrádobrá, -éj, druh hrušek.

stolá, -a, truhlá: Stoíái, stoíái,

díajte mi truhíu (Suš. 86).

stotáský, tovaryš truhláský.

stofec, -íca, stolika pod nohy (val.).

stotek, židle: Sedni, Kao, na

»toíek ! (Suš. 22).

stolica ezací: (viz obr. na str.

401).

stolíek, zelina msíek; stoliková

mas (L. XIII. 110, laš.).

stolika 1. u vozu = podúšica
(v. t.). 2. u pluhu = tlamka (v. t.).

3. ChFebíek jak na stolikách ::=

pkný, vysoký, nezákalcovitý (Mor.

lid 130).

stolík, zásuvka stolní (Zl).

stotvka, plachta hrubá, kterou

se pokrývá stl ve všední dni ; zvlášt

zemáky se vysýpají na stoívku. Ve
dni svátení prostírá se obrus (val.).

stomTacha, -y, m,, skoták (laš.).

stomTachovaf se, skotaiti (laš.).

stomocí, sedm acre (bot.).

stonák, sejek (val.).

stonaf, sténati, bdovati; dem.
stonkat, int. stonáka (Slav. L. X.

303). Syn slyšel mamnku stonat'

(Kda I. 158).

stonavý, churavý (Zábežsko).

stonák, stonkvka, houba poly-

porus frondosus.

stonit se: Hósata se stonijó =
dostávají stonky, peí jim vyrstá
(han.).

stonek,' -nku, 1. zárodek péra,

2. lodyha, stéblo. 3. Poád' stonky,

nikdá zvonky (poád stoná, ale ne-

umírá).

strnožka = stonožka.

stopa, šlépj, chodidlo: Má stopy

celé oboFavené (Jicko).

stopák, stopena, zhlavec naditý

stopkami z odrhnutého peí (val.).

stopené, -ého, druh jablek (Zá-

bežsko); jinde jim íkají »polomí-

šenky*.

stopena, jméno krávy o vysokých
nohách (val,).

stoprunský, zatrápený: To je

dožera stoprunska (Lor.).

stoprunt, safient: Stoprunte
jedyn, nechodž hev! (Lor.).

stopkaf, šlapati: seno (Vah.).

stoupat: Dyby jenom stópali po
jeho slovech = kdyby ho poslouchali

(Zábežsko). To je šekovné chíapik,

ten si bude družbo stópa =. jako
družba vyšlapovati (Mal. XXIV. 67).

stovka, sezení obecního výboru
(stávka) ; stuvka = stovka (Lor.).

stracenuška, delphinium (bot.).

straena (strakufa, strakuša),

kráva strakatá.

straí nožka (straika), delphi-

nium.

Strádej, píjmení (val.).

stehnout: Cilinka spííala Jinde,
že jí stáhne po muži :^ že jí muže
odluzuje, sob ho nakloujíc (Pittn.

VI. XVIII. 808).

strachovisko, strašpytel: On je

také strachovisko (laš.).

strakáka, fazole strakatá.

straka, -a, kdo má nco straka-

tého na sob (val.).

strakaiístý, strakatý (val., hor.).

Strakaa, -, ovce strakatá (val.).

strako, -y, strakatý vl (hor.).

strakopúd = strakapoun (Zl).

strakoš, strakatý vl, pes, holub,

pták (lanius coUurio).

Strakov, tra (Vsacko).

Strakula = straka (v. t.) dok. 106.

stramaf se koho, stydti se, ostý-

chati se: Neštrama se Fudi (laš.);

pol. sroma si^.

stramota, ostýchavost, hanba:
Byía mu stramota upomína ho =
ostýchal se (Kt.) pol. sromota.

stamTaf sa, hrabati se nkam
(val.).

stran : Vraví stran cesty = mluví

s cesty, jest pomaten. Už enovaí
stran cesty = blouznil (Dob.).

strana : Mlíko, tvaroh, putru, vejce,

drbe, to všecko si mezi nama žen-

ská prodá na svou stranu = na své

poteby (dok. 129). Oni chceli mt
tá staenka dycky peníze na svú

stranu, co staíek nevdli (dok.

284). Byli tam z druhej strany ^
helveti (mluví-li katolík, a naopak).

Staí už enom pohlédajú tam na tú

druh stranu = na vnost (Slav.

L. XII. 132). Enom dyby to byío
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po téjto stran vánoc =z do vánoc

(ib. XIII. 374). .Jak se máte?* >Ja

už tak všelijak, po té horší stránce.*

Chytil sa lehkéj strany = stal se

lehkomyslným. Já vám tojinú stranu

vynahradím = jiným zpsobem. Pou-
stevník se modlil, aby to pán Bh
njak jinou stranou zmnil =: njak
jinak (Kda I. 34). Rád bych mu byl

njakou stranou ku pomoci pispl
(Kda I. 302). Stranama = v okolních

ddinách (Br.).

straák 1. druh ovsa, jehož zrní

v klase na jednu stranu jest obrá-

ceno. 2. v. svobodník.

stranica, -ce, oddluje pístodlek
od mlatu (v. stodola).

Stránisko, strá kovím porostlá

(val.).

stranivá užívá se jen v ei poho-
dlné a skoro úední: Jednale zme
stranivá té kaple, má-le se stav.
Stranivá tch obecních topolu meslim,

že be se mnle proda (Mal. XXIV.
148).

stránka, stranovina, ostranovaná

otep obilí (v. stodola).

stranovat obilí, oklepávati je ve

snopech ped vlastním mlácením (v.

stodola).

stap, a, 1. cár: Roztrhám to na
stapy (Vlk 57). 2. =z štrapác; Ty
štape stapaté! (Btcha).

Stapá, -a, stápán, -a, stapatý,

rozcuchaných vlas.

stapaka 1. geranium pratense

(bot.), 2. zelaka, kyselica, od plo-

voucích v ní stapc zelí (val.).

stápaná, -n 1. ovce s vlnou

stapatou (val.). 2. galium silvaticum

(bot.).

stapatý, zottig, zerzaust: Méí na
lu goralku jazyk stapatý = velikou

chu (Vah.).

stapcova sa, kasati se: Jak on
sa bude, skrek, na ma stapcova
(Vlk 32).

stapec, -pca 1. = tapec. 2. hrozen.

3. malý chlapec.

stapif, tepiti.

stapif sa 1. vynášeti se: To sa

to stapiío u muziky! (syn. hodna-
iío). 2. na koho, ježiti se, kasati se

:

Bartoš: Dialektický slovník moravský.

Co sa na mne stapíš.? = hnviv
osopuješ, Stapí se na m = nadává
mi, tupí mne (Maš.).

stapTena, slepice stapatá, která

má do vrchu peí.

stapoli sa na koho, dim. slov.

stapi sa (v. t.) Vek.
staslavica (taslavica, staslika)^

equisetum arvense (han.).

stásné, pl. f., tásn, tepení (Br.).

stásnit se, hnviv se osopovati:

Bode se poád stásnit jak kohót
(záp. Mor.).

strašiupa, -y, m., := strašpytel :

Já sa nebojím, abyste vdli, vy

strašiupé! (Slov. obr. II. 198).

Strašinky, pl. f., vinohrad (Ra-

dj ov).

Strašisko, strašák na ptáky (val).

strašný: Toho pýu tam byío

strašného = velmi mnoho (srovn.

hrozný).

strašovaf = strašívati (laš.): Ma
mamnko miía, strašuje m v noci

(Suš. 705, var. lekávám se).

strava = kaša, krúpy a luštniny.

stravní truhla, dlouhá, úzká truhla

s píhradami na mouku a na stravu

(laš).

Stráž, Stráže{^\^^ Strážná^ Strážné,

Siráznica, název tratí (na návrší)

v mnohých krajinách.

strážif 1. dávati pozor, špehovati:

Výstrážíl ho, kde chodí. Pacholek
strážil, co hospody bude dlat (Kda
II. 92). 2. stráži na ptáky, na zv =:

líceti: Nastrážíí na tchoa (vých.

Mor.).

strážný, obecní pastý (slez.). Pas-

týi dobytka hovzího a drobného
(prasat a koz) slují od 18. st. až do
pítomnosti strážní, i byli dva : strážný

kravský a strážný drobný (Plumlov

sko, arch. I. 159).

strný, tely, do nkoho smlý
(han.) = šrný (v. t.).

StriMava, hora na Vizovsku

r. 1739.

stebaka, ídká polévka (slez.).

stebaf polévku, jísti : Pote s námi
stebal (laš.).

stebel', -bFe, f., stebfa, -fe, ryba
phoxinus laevis (laš.) = sebfe (v. t.).

27
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strébkovaf = stebati (hor.).

stebTacko, rybí potr (Slav. L.
X. 470).

steblika: Ve dn Fétaíy steb-
liky := drobné jehliky snhové
sváté se stech (Slav. L. X. 379).

stebovaf =: spotebovati: To
všecko stebuje se v dom (laš.).

steek 1. ovád, 2. stekování:
Krávy sa daly do steku (Zl.). Jeli

stekem = horem pádem (Slav. CL.
X. 472). 3. lychnis flos cucuU (bot.).

stekovat: Krávy stekujú =
utíkají úprkem, jsouce stekem po-

pichány. Turek bude stekovati (Suš.

685).

stekuTa, -e, kráva, která ráda

stekuje.
sted = uprosted : Bude mi ho

(narození) sted milého Teta (Suš. 5.).

ste, -i, f., str, med: Sladký

jak ste (val.).

steduTa, -Fe, kráva ulíhlá ve stedu
(val.).

strehovat, stíci, vyhlídati: Dti
choá strehovat pútníky (Df.).

Stehunka, jméno hrudu (v. t.).

Stecha (dach, laš). Vazba (laš.

vaba) je kostra stechy mimo » krytí*

(doch, šindel). Podél na zdi s obou
stran spoívají silné trámy, eené
podkrokevnice = posednice n. pozed-

nice (záp. M.), ptátvy (laš.); pod-

krokevnice spojeny jsou píními
trámy, takový trám slov svdzka

(slov.), vazák, pívazek, V podkrokev-
nicích zapuštny jsou krovy (l-rokva

laš., krotev záp. M.) odlabanými epy.
Na vrchu spojeny jsou krovy pí-
ními trámci *hambálky«, na Valaích
též pkn po domácku podstuprdce

jmenovanými. Na krovech pibity

jsou >lat?y« (val. krokévky). — Paza
je místo, kde se scházejí dv stechy
téhož stavení. Šindel na krytí takové

paže sesekne se s jedné strany » koso*

(šikmo) a sluje kosák. Jinde do paže

vkládají plechové koryto. — Obzajt

val. sluje každý úhel stechy. —
S''emeno (laš.) jest silný trám upev-

nný napí v úhlech krov nad
hambálky na podporu kalenice.

Nádmétky (sg. nádmtek) jsou

trámce k dolním koncm krov na-

stavené, na nž se nová íata pibije

a tak stecha prodlouží. Na Laších
íkají nádmtek prostoe mezi zdmi
a stechou nad náspou, pobité des-

kami: »Našel sem ty vajca nad nád-
mtkem'. — Kalenica jest heben
stechy: došky na ni se kalí (laš.

deptaju) v hlin, aby jí vítr nezdvihl;

na Zábežsku sluje ebe (heben),
Kalenica došková se »ponáší« (han.),

n. »ukládá« (slov.) pazdím a hlínou.

Svisle (pl. fem.) jsou devný štít,

jímž se hra uzavírá; na záf). Morav
tomu íkají píbedí. — Šindelem
se stecha pobíjá, dochenv pošívá.

ada došk na lat pivázaných
sluje sár (šá, Zábežsko). Došky
spodního, nejmenšího šáru, zastihané
šlovou zástfežky (han), zástešníky
(N. Mstoj, záklasníky (záp. M.),

hlavaté (slov.); došky v rozích, za-

stihané na zpsob schodk šlovou

zárožníky. — Viký ve steše sluje

schlop, schíopec (slov., laš ), výlet

(val.), vécuch (Ivanice). — Kozub
jest kulatý výstrek stechy nad
svislemi (val.).

stecha euf. = streía: Ba stechu!
stechýl', a, zmrzlá voda se stechy

visící, rampouch, též cukroví ram-
pouchu podobné.

strejštitý, vrchovatý: míra, ná-

doba (Tel).

stetá 1. šíp: Stelita ho smrti

stetu peukrutnu (Suš. 10). 2. sota:

A muž mn dává nkdy k snídaní po-
hlavkové steíy (Bart. III. 3). 3. první,

vyražený výtok naepovaného piva

:

První stela naepovaného piva je

kalná (Zl.) 4. blesk: Žáden toli n-
vystoji, co vojaek musi, cho by
steíy z nebe praíy, maširova musi
(Suš. 594). V tom smysle zachovalo

se to slovo v náeích slov. a val.

v kletbách starým tvarem streia :

Stela do toho! Co by do a jasná

streia uhodila! t:^ blesk z cista

jasná). Ba*streíu! (vyjaduje podiv).

Nech £a streia veme I (Slav. L. X.
303). Streia mu v matri ! Suš. 507).

Sto streí do tvéj matry (Bart. III. 731).
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Stela, tra (Blansko).

steFák, zub tenovní (han.).

SteTca, pl. coU. m., les (Polešo-

vice).

sterená raná, rána stelou zpso-
bená: Medvd' prý se nebojí stelené

rány (Kda 1, 100). Nechytne se ho

sterená ani atá (Zl.). Ani stelená

ani atá mu neuškodí (Kda I. 98).

Piletía sem stelenu ranú = jako

stela (val.).

steTený, podnapilý.
"**

stelit 1. V peci stelilo, div peci

nerozhodito (val.), 2. udeiti: Tak a
stelím! K ho kopytem stelil po

nose (Kda I. 87). Pacholek stelil

po koních biem (Kda I. 112).

Streme, tmen : Sta s kamea
na streme, ze stremea na koa
(Bart. III. 5).

stempel', pfa (laš.) = stechy!

(v. t.).

stemšalka, stremšin, stenka,

stemcha (prunus padus).

Stemšíní = stí, první zaátky
ledu (Zl).

stennšinka, ovoce stemchy.

stenek, stenko 1. násadka, krátké,

ozdobné biišt (záp. Mor.). 2. držadlo

devné: srpy se stenkama (dok.

118).

stešaka, druh hrušek.

stešák, pták coccothraustes vulg.

Stešnovce, pl. m., vinohrad (Ra-

dj ov).

stet: do stetu í komu = na-

proti. »A de tak Fetíš, Jane, jak

stelená srna.?* voíáí mu starý Bú-

belík už z daleka do stetu (val.).

stetnut nkoho n. sa s nkým,
potkati: Koho stetneš na ulici, za

každým sa ohledáš (Bart, III 321).

stefpore, tra (Vizovsko).

stevo, rozepranec
;

jm. Valaši

pezdívají sousedním Hanákm •ha-

nácké stevo !«

strhá, prtrž mraen: To už je

snad strhá! (Ž. obr. 71).

strhanec, -nca, mlýnská struha

v Perov (Btcha).

Strhance, -, tra (strhaná od
vody) Zl.

strhaný, sedraný : na nohy, na prsa.

strhat, pemoci : Zimica se mosí

strhat: na má nemocný chu, toho

a požije do vle. Také tím zpsobem
strhají psinu, že vezme nkdo ne-

mocného za ruku a bží s ním, až

padne (Mor. lid 219). Psinu strhá,

když zvihne velkú trchu (dok. 277).

strhnut: budovu (sboiti). Strhli

chtapca z uení = nedali se mu do-
uiti emeslu, vzali jej k hospodá-
ství (Zl.). Ponáhfaj sa, a to do ve-

era strhneš! = dodláš (slov., val.).

Ešli pak to práco do veera strhneš?

(Maš ). Strhí si dech pi ohni =. ne-

mže vydychovati. Vrchní dycky
sob myslel, že my njaký pohoršení
mezi sebó strhnem (Vyhl. II. 104).

stíbrák, stíbrný peníz: Ml
plnou kapsu stíbrák.
Stíbrák 1. les (Osvtimany),

2. tra (Pohoelice u Napajedel).

stíbrník, -íek, mochna stíbrná
(Peck).

Stíbrník, les (Koryany).
stihnut: 1. Stihne = prší šikmo,

s boku. Spus kozu, aby déš ne-

stihnúl (val). 2. Dnes tam stihá =
je poádn zima.

stich, stik, šírých, cecek na vý-

mn kravském.
Stika, -a ^ stíkaka.
stíkanky, druh koblih (záp. Mor.).

stíle, , huení v uších a bolení

zub (záp. Mor.).

stílenka, lycopus europ. (bot).

stílovo koení, silene inflata (od

stíl).

stí, coll stíní, první tenounký
led na vod: Mrzne dobe, už se na
vod chytá stí (Zl.).

stín, te, stíata, dti sester.

stínit: Voda stíní = led se chytá,

voda zpod ledu vystupuje (Zl.).

stípek: Na pravém behu Mo-
ravy mívali klobouky menší a kula-

tjší, s pedkem zvýšeným a okrášle-

ným; stípky jsme jim íkali (Vyhl.

II. 171).

Stíslý. hubený: kráva (záp. Mor.).

stíštit se : eka se stíští =
chytá se první led (záp. Mor.) =
stínit (v. t.).

27*

I
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Stítež, tra (Blansko).

stív, pl. stív, -, m., stevíc:

Kúpaíka byía ve vysokých stívoch
(Slav. L. XI. 273).

stízbisko = pízvisko, píjmení
(val.).

stízbit sa n. siízvit sa, istiti

se: Hvzdy sa stízbíja. Kráva sa

stízví (po otelení) val.

stízbý, neopilý: Brzo nidy ho
nevid stízbého (Vlk 92).

stíž 1. -e, f., stihání ovec (slov.,

val.), 2. -a, m. = stízlíek, troglo-

dytes parvulus.

strma, jen v úsloví : nastrmaná d-
telina = nadrchaná (Btcha).

strmél, -mla, pahýl: Tak tam stála

vrba o selnice, a já sem ošvihl šabló

halózke a na ten strmél položil sem
kvér (Vyhl. I. 17).

strmen, tmen: Stup, Kaenko,
na strmen a s strmena na koa
(Bart. II. 42).

strmf: Tak sa nacúhái (najedl),

že nemože ani sedt', ani leže, enem
strm (val.).

strmišica, -e, jetelina na strništi

vzrostlá (Btcha).

Stroj na Uor\.

/ Chomout. //. emení. III. Ohíav n. ohlávka.

1. Kíe (han.), kféše (Zlín, devné okrají). 2. podkíad (plátný, s okraji ko-
ženými, navlee se o sob koovi na krk, aby ho chomout netlail n: poduška.
3. podprsník (etízek nebo emen). 4. držák n. nášik. 5. hašpa, kruh. 6. závíaka.
7.t podpínka. 8. svršec, zvršina (Zlín). 9. nádžebí (Zlín), spinka, pohbetník se šlahounem,
\terý se za chomout zapíná. 10. poboník, poboák. 11. prostranek, ostranek. 12. stihle

(sahFe, slov.) 13. oprata. 14. udidlo. cak, zubno (Zlín). 15. náhubek. 16. náoník,
záklopka. 17. etázek. 18 štrupFa, podpínka pod bradu (Zlín). 19. kroužka, gróžka ihan).

stížeha, stišava, stížaha, H6-
henrauch.

stfžit =: stšit se (v. t.): Voda
stíží (Br.).

stížit sa, stíci se : Zíoéj dobe
sa stíží (Vych.).

strk 1. V každej ddin sú všeli-

jaký strky, holý kopiska (dok 131).

2. To je jakýsi strk =^ na nic lovk,
hlupák (Perovsko).

strkaf se: Strké se! = jdi už

(han.).

strmohtavec 1. ást stolice ezací
(v. t. C), 2. u saní (v. t. 4).

strnádka (Podl.), strnádko (hor.),

strnadf (val.), strnadto (pom.) =
strnad.

strnadit, dávati nco na vysoké,

nepístupné místo. Kde pak se's vy-

strnadil.? Dybys tak spad (Kunštát).

strnná žába, ropucha (záp. Mor.).

strnnka, otcova švakrová (pom.).

strnika, tetika bratrancova (val.).
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strníšena, epa do zoraného
strništ nasetá (han.)

strnožka = stonožka.

stroboui, strbouleek^ starý zakrsek,

sešlý stromek (záp. Mor.).

stroj, ustrojení: Odstroj se pa-

nenko z panenského stroja (Suš. 777).

stroj na kon : (v. obr. na str. 406).

strojena, jméno krávy, která jest

erná, bíle kropenatá, má pkné bílé

rohy jako do vnce (val.).

strojit trávu, trhati: Trávu stro-

jíme do koše (Daicko).
strojna, ženská, která se ráda

strojí, Putzdocke.

Strojný, nádherný, skvostný: A
Turci pijeli, všecko strojn mli;
koníky v šaríat, pachotci ve zíat
(Suš. 145).

strom : Stáli sme u stroma (jedno-

ho), list prší ze stromu (coll ).

stromek 1. svatební, t. j. kolá
tak veliký jako dva selské pecny
chleba. Do toho koláe vstrkají se

do kola kolíky s ratolestmi, na nichž

visí z tsta ptákové všelikého druhu,

ozdobení pozlátkem (Vyhl. II. 135),

2. lodyha rostlinná, zvi. na bram-
borová. Protože na Žársku bram-
borm íkají jabka, vtipkuje se, že

tam >jabka rostou na stromech, a

stromky na jabkách* (R. a Ž. 10).

stromský jabka na rozdíl od zem-
ských (brambor) záp. Mor.

stromTá: 1. (ob. stromfáek), dít,

jež se poíná stavti na nohy, 2. kdo
se chvástá (val.).

stromTaf sa, stavti se: 1. Chasník
sa stromFá = dít poíná se stavti

na nohy. 2. stromlá sa na nho =
staví se proti nmu, chystá se na
(val.).

strop má toto eské jméno na
záp. Morav; jinde mu íkají tia n.

tlo (slov.), podlaha (dol. han.), poval
(val.). Píním trámm ve strop
u Hranic íkají hontiny. V jizbách

vtších trámy píní podepeny jsou

ješt trámem podélním, jemuž íkají

rošt, hada (val.), respa (laš.). Místo
desek za stará na píní trámy kladli

tlusté tye : brliny (vých. Mor.), de-
nice, trhanice, stropnice (záp. Mor.).

stroponít nco, int. slov. stropiti

(záp. Mor.).

Strouhanice (-ó-), buchta ze strou-

haných zemák (Zábežsko).
Strouha : Je-h pohodlný podzim,

suší rádi len na strouhách i jamách.
Ve vykopané jám udržuje se ohe,
a na rahýnkách nad ním se len

obrací (R. a Ž. 45).

strouhat: Ten strouhá pána! =:

vede si jako' pán.

strouhnout nkoho, uhoditi, ude-
iti.

stroumat se, ostýchati se: Nic se

nestróméte 1 (han.). Srovn. strama se.

struina, lotus corniculatus (bot.).

struhadla, pl. n., pístroj na strou-

hání zelí.

Struhátko, struhadéiko, pístroj na
strouhání tvarohu, perníku a p. ^
struhátko.

strúhat, -žu, chrápati ve spaní

(val.).

struhavka, bolení bicha, bhavka
(val., laš.).

struchn, struchlivti, zarmoutiti

se : Muj miíy synáku, co's tež tak

struchnl.? (Vykl. VI. XIX. 454).

strj, stroj, ustrojení: Dyž ty

šaty (vojenské) oblíkáme, co my
smutn pohlídáme: Bože muj. Bože
muj, co my mam smutný struj (Suš.

576, laš.).

Struk, lusk; coll. strúí: Chíapci

nám byH na strúí (vých. Mor.);

strúíek esneku, jednotlivý kousek
z rozdlené hlávky.

struga, branka, líska (val., rum.)

v. pajta.

strup, pole neúrodné, hrdelné

(val.).

strupál', -a, strupatý.

strupaa, -, všední sukn (val.).

stružek, žka 1. struhátko, 2. stru-

žek drákovy, železný nž, zasazený

ve dev na zpsob hoblíku, na

draky, 3. s. rámový, na vystruho-

vání žlábku v rám oknovém pro

sklo, 4. ,s. šindelový, jímž se v šin-

dele »výstruh« (žlábek) vystruhuje

(val.).

strúže, -, f. nebo struza, -,
ezací stolice na šindel.
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Struženec, -ca, tra (Vítkovice).

stružícat, -cu, ledajak strouhati

(val).

stružlna = ostružina ; coll. stru-

žiní (han.) : Pro, stružinko, v struze

stojíš.? (Suš. 322).

strúža, -n, nevstka (Vek.).

stružná voda, ze struhy (Podl.).

strvání: Mj na chvilku strvání =:

posekej trochu. Neniél u nás strváá
= klidu, poád ho cosi táhlo dom
(val.).

strýc a tetka, oby. » strýek < a

»tetika« znamená vtšinou bratra

a sestru otcovu i matinu. »Strýku«
a »tetiko« íkají dti každému ho-

spodái a hospodyni v ddin. Valaši

íkají » strýek' a >stryná«, Laši

>stryk« a »ttka«. Jinde je strýek
otcv bratr, jeho žena slov stryná

;

matin bratr slov ujec (ujeek), jeho

žena ujiná (ujina, ujenka) ; tetika

jest otcova n. matina sestra (Po-

moraví, Podl., hor.). Také na sev.

Mor. hojec, hojek, znamená matina
bratra.

strýek, dedek, stolice na pidržo-

vání deva pi strouhání šindela a p,

(Vlk 8).

strýkovat se s nkým, íkati

strýku*.
stryga, arodjnice (val., rum.).

stryjoch = strýek (laš.).

stryk = strýc (laš): Na stryka

Hanesove íuce.

strynka, prabába (Strážnicko).

strzub, -a, 1. = ostrev (v. t),

2. žebík u jeslí neb u koryta, za

který se dobytku píce dává (laš.),

strž 1. »jak se vil íká: stav*

t. j. na ece jez (Louky u Zlína).

2. R. 1728 pipomíná se »kousek

rolí ve Strži pod panskou chmel-

nicí.* asto se tam kus vysokého
behu utrhne a do potoka sveze

(Vizovsko).

Strža, -í, coll. pl. f., tra (Poe-
nice).

stržinek: Pijeda k malymo str-

žinko (to je malé kopeek), kráv
prrr — nic a nic dál (Vyhl. II. 220).

strže, -ža, m. 1. jádro deva
(ásti paezu : kra, bf, erve.

strže, val), 2. »duša« bezu, sítí a p.

3. »šuše* v zemáku, 4. bílé jádro

vedu.
stržový plot, z dubových draek,

ze stržné (val).

studený ková, který nedlá e-
mesla, na mizinu pišlý.

stuha obilí =. stoh (záp. Mor.).

stukaf, -u, -kám, sténati v ne-

moci, chorovati: eto Feži, hrub
štuka (Suš. 19, laš.).

stt: stoiy 1. nkolik stol sesta-

vených na svatební hostinu: Drhne
je (Ižice), aby byly bílý, že nima
bude jes Filípek za stoly (Suš. 295).

Za stoíy sedáme, krásnu nevstu
máme (Suš. 785). 2. svatební hostina:

Ženicha není tady, zstal doma chy-

stat stoly (Bart. III. 11). Po štolách

se pude k muzice. Hned' v te stole

se zaale háda (Mal. XXIII. 161).

Stuliky, pl. f., calendula oíT. (laš.).

stupaja, -je, í/ž^^/yé^z, stopa, šlépj

:

Tými stupajami (stupkami) sa už

idze dobré = stopami ve snhu
(Dob.). Zverja stupaja, zajeí stopa

(Dob).
stupica, -e, v. pluh 18.

Stúpit: stúpit do poctivosti: ura-

ziti na cti, cti se dotknouti (slov.).

Jak dojeli prosted' vody, stupovál

jí do slobody — krásný euf. 1= inil

jí násilí (Suš. 165), Stúpi si, stúpí,

ale bha eše neumí = dít se již

postaví na nožky (val.).

stupa, -n, f. = stupe (val,).

stušit, štouchnouti: Pán do dveí
stušil (Suš. 43; oby. ždušitl).

stvára: Mach stvááí jak neroz-

umný = vyvádl (Vlk 59). Stvááí
jak divúr (Slav. L. XI. 378), Dyž
odešel ženich, teprú zaaía Rozina
stváa r= vaditi se, hnviv n. vzdo-
rovit si poínati (Vlk 51).

stvo, tvor, zlý, nevrlý lovk : Ta-
kového stvora mám v dom (tchyni).

Di do stvora = do erta, k ertu
(euf.) porn.

stvora, kdo dlá vci mimo naše
nadání : To je stvora lovk ! Ale
stvoro! íkáme o tom, komu se di-

víme, a už jeho poínání schvalu-

jeme nebo ne (Lor,), » Hlete si
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stvoru!« když nkdo malý a slabý

hodn láteí a se v ped dere (Jicko).

stydko: Byío a stydko := stydl
jsem se (hor.).

styher, hra, stehlík (Lor.).

styk, vaz : Zlomit si styk (laš.,

záp. Mor.),

Stykaf, staiti : Nch se každý tak

pikryje, jak mu peiny styka (laš.).

Styknúf sa, sraziti se: Mrana sa

styknú (val., laš.).

Stynout, setlíti: Když se vytápla
pec na chleba peení, rozhrnulo se

uhlí ze shoelého diví po celé peci,

a »dyž už to slynulo*, uhlí poer-
nalo, vyhrabalo se (Jimramov, Pav.;

snad = vystydlo, vychladlo?).

styrnúf sa, stetnouti se (val.).

stýskat se: Stýskalo se mi tam
chodit = nechtlo (záp. Mor.), na
vých. Morav: stíhaío se mi.

Stýskal, tra, prý pro stesky orá
nad velkým mokrem (Poenice).

substyk = substitut (laš.).

subtyný, útlý (Zl z lat.).

súcí (jsoucí), hodící se, zpsobilý :

Néni k ternu súcí. Ten pacholek
néni súcí (Dob.). Zahrajte mi hudci,

já som synek súcí (Df.). Esli je súcí

ít k sv. pijímaní = schopna, dosti

pipravena (Vych.). Potem si zpo-

méí, že to ani néni súcí kúi v ta-

kovú chviFu = nehodí se íSlav. CL.
•XII. 276). A potem — í tani do
ddiniska, mscký chíapík! Je již to

súcí, až súcí? = slušné (ib. XI. 225).

To néni vc súcí z=z možná. Nám
néni súcí ít v takovú nepohodu =:

možná (Vych.). To je na nic súcí =:

nehodí se na nic (Zl.). Je toho
suci =: je s to (laš.).

suda, -a, kdo se rád soudí (Vah.).

sudík, komrka, nízká svtnika =
surdík (v. t.).

Sudím, tra (Vizovsko) v. Súdná.
sudinka, druh hrušek.

SÚdIf 1. komu, písn domlouvati:

Vysudit mu, 2. koho: Prosudii ho
do horuciho pekía = proklel, 3. na
koho, rozhoen mluviti o kom, po-

mlouvat! koho (laš).

súdná hodino! ve zvolání, na zna-

mení podivu (Vah.).

SÚdnice; pl. f. : Ten pjatok boiy
súdnice, t. j. taký neas, jako by už
nastával soudný den (Dob.)

sudolicha, hra ve fazole (ND.
181).

sudou (sodo) = sudem (han.).

súhoz: Boío všecko rczhazané
v súhoz = do hromady, v nepo-
ádku (Dob.).

Súhrada, ob. pl. suhrady, cesta

mezi dvma zahradami, pak vbec
hluboká cesta (Opav.),

such (soch), suchý strom (han.).

suchá, suchá, suchoun, suchý,

hubený lovk: Takovej suchá se

bude eše posmívat takovýmu hod-

nýmu chlapíkovi (dok. 214).

suchan, ved (bolák) na tvái
(dol., hor.).

suchar 1. = suchan, 2. suchá
haluz, 3. hubený, malý lovk.
sucháí, coll., suché vtve na les-

ních stromech, jež se ulamují na
roští (Zl.).

sucho : Kúpíl ovoce na sucho =
sušené (Zl). Jemen suchem ostál

obidíý (val.).

Suchomel', a, pezdívka hube-
nému, i píjmení.

súchotová zelina, potmchu(laš.).
suchoty, pl. f., = souchotiny.

suchuký, pkn, dobe suchý.

suchý: beta, capsella bursa pa-

storis (bot.); mlýn, kterého nežene

voda, vtrný nebo parní; myná, na
mizinu pišlý; nápoj, tabák (žert.

val.), nehet, lepidlm campestre;

trnka: Ukazovat zpoza plota ogarom
suchu trnku ^=. dlouhý nos (Slav.L X. 32); vlk, skítek ve vlasích

(laš.) ; suchu vrbu postavit = po-

staviti, se na hlavu, obma rukama
držeti se zem a nohy vzpímiti

vzhru fZI.).

suchá, -éj, pohlavek: Dostál su-

chých = usušili mu jich (val.)

suk 1. haluz: Velezl sem na bok,

stopl sem SI na sok, sok prásk, a já

bác (ND. 103 hor.). 2. uzel: Uvázala

si šátek na suk. Rozvázáí se mu
suk = bére rozum. Ležet v suku

(skren). To díví je sám suk. 3. za-

tvrzelec, zvlášt dcko (val.). 4. suky.
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druh mouného jídla: tsto se za-

dlá jak na tašky, rozválí, pomásti,

posype krupicí, smotá, zaváže na
suky a uvaí jako šiška; z jednoho
závitku jsou dva, ti suky (han.).

suka 1. fena. 2. zlá ženská (val.,

laš.).

SÚkat, hltav jísti: Súká do sebe

jak myná do rukávu (Zl.).

sukna, obklasný list kukuice:
Ženské s turkyn svlékaly sukn
(Rok í 55).

SÚkrvica, -ce, krev s vodou, talov

(Zl.)-

sulivý, lovk zlé huby (Jimra-

mov).

SÚmez, m., široká mez na svahu,

porostlá kovím (val.).

SÚmezek, hraneník, hranení ká-

men.
sumlít, sumtit, tžce oddychovati,

keuchen.

SÚnoš, -a, m., mandel, když se

skládají snopy jen pes klásí (Dob.).

suntit: Péro na harmonyce po-

kažené suntí (záp. Mor.) = kapí
(vých. Mor.).

SUfiuf, -i, f. = sanu, sa (han.).

éupa (v dtské ei) =: haa
(Lor.).

Šupnuó se (v dtské ei) =
hanout si (Lor.).

SÚpora, -y, m., súporný^ súporlivý,

súpurlivý, vzdorovitý, svéhlavý, Spur-

ný: Sna^ móžu í de chcu, pravit

Janek súpurlivo (Slav. CL. X. 467).

súra: AFe už mi suraío = na-

hánlo (laš.).

suanka, pamassia palustris (bot.).

SUrdík n. curdík 1. komrka, po-

kojík (val.), 2. výklenek nad pecí

dvlrkami uzavený (han.).

surrha, -m L metelice snhová,
nesnáz: Taká bola surma! 2. vava
(hor.).

surmot, -u, hmot, 'kik (horii.).

surmovaf, kieti: Baby surmo-
valy (hor.).

suro, -a, = surovec (val.).

surovíika, houba agaricus lacti-

íluus (val.).

surovize, zn, f., surovina, surové

devo, sychravý as (val., laš.): Stny

ve stavéoch zaaly moka, a tá

surovize tak Tézía do lovka (Slav.

L. XI. 434).

súržica, -ce, žito se rží seté (val.).

súseda, sousedka: Súseda pozbyla
céru (Suš. 95). Súsedo, súsedo, co
si ty za matka! (Suš. 793).

SÚsek, -a (val.), sušek (laš.), sósek

(hor.), veliká, prkenná, píhraditá
truhla na obilí, kteráž bu na ko-

moe n. na he stává = skich

;

také menší truhla na mouku = žigla

(v. t). 2. oddlení ve stodole (laš.).

SÚŠ, -a, m., voština, coll. suší.

sušák, sušírna na plátno (val.).

sušené ovoce slov: suš, -e, f.

nebo suši, -a, n. (suší) laš. ; sušinky

(dol.); suchary (Píborsko); suchá
hloza (Brodsko)

;
pecky (Opavsko).

sušenina: Sena bylo málo; museli

statku dáva sušeninu = Hst s travou

smíchaný (Slav. L. XI. 436).

sušica, -e, suchý strom, zvlášt

lesní, povalený (val.).

sušina L suchá pda; op. mokina
(laš.). 2. suchá tráva dobytku.

Sušiny, tra (Blansko).

sušíre, -rn = sušírna (Df,).

sušif: Ve pijete za naše, a me
máme sošet hobo.? (fig. 136). Poád'
a suší, abych . . . unavuje, usiluje

na mne (Slav. L. XI 93). Dyby
ona a nesušiía dycky! =: netrápila

(ib. XII. 130).

suška, sušica L suchý strom,

2. žena bezdtná (laš.).

sušný, sušící: Na vesno luft už je

sušnjší (slov.).

Sútzky, v Sútzkách, tra (Vsa-

cko).

suvka na peí, spodní cícha (záp.

Mor.).

Súvoz = vývoz, hluková cesta

(Dob.).

sužovat: Už a s tým nesužuj! =
netrap, neobtžuj (val., slov.).

svaina, hostina, kterou vystrojí

»úvodnica« kmotrm: Krumlé d-
tajú ternu maíému svainu (Jicko).

svaínat =: svaiti (Žársko).
Svainka, tra (Blansko).

svainy, as, kdy se svaívá: Osva-
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inách sme dožali. » Dobré svainy !«

jako: dobré ráno! a p. (val.).

svait: O poledni na Valaších se

nevaí, nýbrž svaí, co zbylo od
rána.

svaat, tlachati: Hlópy svaání
(záp. Mor.).

SVáat, sítati vinu na nkoho:
Daía sem ju katom sati, mla na

£a nesváati (Suš. 91).

SVabif sa, strojiti svatbu : A vy

sa tuším budete svabi? V úterý

sa u Bazal svabili (Vlk 60). U Se-

Fetk préj sa budu svabi = bude
tam svatba (Slav. L. XI. 384).

svadební hospodár,kdo dlá svatbu

synovi nebo dcei (Dob); svadební

rodie, ti rodie, kteí svatbu strojí,

tedy z pravidla rodie nevstini. Otec
nevstin v té píin »otec svaby*
n. svadební, její matka » matka sva-
by« n. svadební: Vy svadební ta-

tíku, dkujem vám za všecko, a vy

matiko svadební, nech vám pán
Bh zaplatí (Suš 447).

svadit =: jadit, svrbti : Svadí mne
v uši (štiplavá zima) val. = svditi.

svako, tchán (hor.)

SvaTa, -Te, 1. veliký kus neho:
Jakú svaFu vykopala! (kus hlíny,

kámen), 2. hr na tle i na dev
(val.).

svalina, hr, vržení (han.).

svalit: Svalil jelena = zastelil

(val.). Svalí} sa jak snop = upadl

(Zl.).

svalník, prunella (bot.).

svarbí 1. stará svatka (v. t.),

2. kmotra (Jihlavsko).

Svá rov, tra (Novomstsko, Vizov-

sko a j.).

Svarové, vinohrad (Radjov, Že-

raviny).

svat-svatka, tchán-tchyn ; svaté,

oby. rodie nevstini (slov.).

sváf svo) mak, poraditi se

s Vakem (Frýdeckoj.

sváteno vykíáda=pkn (Dob.).

Sv. Ducha koení, helleborus

(bot.).

svátek : Dé se (si) svátek : dej mi
pokoj (záp. Mor ).

svatica, -ce, = modlena (v. t.) han.

Svatík, otec ženichv a nevstin
na vzájem ; svátky jejich ženy na-

vzájem (Zl.).

svaóió (pol swi^ci), svtiti (Lor.).

svátkovaf nkde, býti ve svátky,

svtiti svátky: Svátkovali smy tam
(val).

svatoduška: Kdo seje konop
svatodušky (na sv. Duch), chodí

holobrúšky (hor.).

svatodušák, silný bi (tatar),

kterým kravai práskají o sv. Duše
(Vych.).

svafoch, svatoušek: Druzí múzo-
vali po ovocu, on pkn na požeh-

nání, potom veza knížku lapl v tem
teú do veera, a chlapiska se mu
posmívali, pej svaoch (dok. 215).

Svatocha, naSvatochni, tra(My-
sliboice).

svatojanek, svatojanská muška
(Hranice).

svatojánka 1. malá studánka, jejíž

zídlo trvá od jara do sv. Jana K.,
potom vyschne (slov.). 2. druh jablek.

hrušek i brambor.
svatojanské kvítka, svatýjáne

(han.), chysanthemum leuc. ; svatoj.

zvoneky, euphorbia cyp. (Zábeh)

;

svatoj. žito, claviceps purpurea (bot.).

svatveer, svajveer: na svat-

veer r= k veeru. Pi k na svaj-

veer (laš.).

svatý: eznice zkikla na svatá

slova, euf. 1= Ježíš, Maria, Jozef!

(Kda II. 190; srovn. jméno). >Kdež
ty si od svatých!* praví se tomu,

kdo se minul cíle.

svávoTa, -le, m., svévolný lovk
(slov.).

svázaný : Bývalo zvykem svazovati

mrtvému nohy, dokud ležel na slám.
Když pak se kladl do truhly, nohy
se zase rozvázaly. Kdysi toho opo-

minuli uiniti zemelému hospodái.
Nedlouho potom zdálo se v noci jeho

žen, že zvoní do kostela. Spravila

se a šla. Ale, když pišla do kostela,

hrza ji obešla, ana vidla, že v celém
kostele a také v lavici podle ní sedí

osoby již dávno zemelé; i knz,
který mši sv. .sloužil, byl už mezi

mrtvými. Po mši všichni pítomní šli



412

na oféru, mezi nimi také její muž.

Maje nohy svázané, poskakoval obma
najednou, povolávaje: »A já také za

varna svázanýma nohama.* Posud za-

chovalo se poekadlo: »A já také .. .«,

jehož užívá, kdo jiným v chzi nebo
práci staiti nemže (od Strážnice).

svážka, svážení obilí.

svcének, -nka, kropenka (Zl.).

svcená voda: Nepomože ti od-

su ani svcená voda =: nic.

svceník, velkononí buchta (slez.).

svet, slušeti : Pkné mu ten

kabát sví. Vínek hebíkový sví
Janíkovi (Suš. 101). Za stodolenkú

za našú tam by sveto salašu (Bart.

III. 525). Brzo by mu fepší svéaío
ženskú (Vlk 51). Ty Mošenský
dvorku, sví ti dvorkem byt, mojí

galánece .sví po nm chodit (Suš.

363). Sví mu to jak kráv sedío,

praseti šmizra, žabé karkula, svini

chomút.
svný šat, který sví: Nenos

toho, néni to svné!
svder, -dra, svédik, nebozez:

Hledí svdrem = švidratý (šilhavý)

laš., jinde hledí nebozízem. Charv.

svedr = nebozez.

svdomý: je u nás svdomá :=^

T.^cv^. nás (val.).

svra u vozu = zaháka (v. t.).

Svradova, pl. n., na Svradovoch,
hora od osob. jm. Svrad (Vizovsko).

svt 1. Šéí do svta, vrátit sa ze

svta, by4 kolik let ve svt = ci-

zina Na výroní trh do msteka
chvátá kde kdo, by i nic kupovati

neml
;

podívá se aspo, »jak ide

svt*. (LN. I. 255). Staík býl eše
tak ze starého svta. Toto zas bude
pršet týden, jak je ten svt zabraný

(obzor). Princka plakala, že Ferdoš
chce odejíti takový svt = tak da-

leko (Kda I. 226). To je svt! =:

daleko. Ja, co by a tam tofký svt
nésto? Do školy sem nemoh chodi
toliké svty = tak daleko. Mám
velký svt lesa = kus (Kda 1. 89).

Má veliký svt poIa. To je koFe

ddiny svta! = mnoho polí na

daleko na široko. To néni také

svty = tak dávno. Mia s ním

svty ^ kíž (Vek.). Bude s ním
mt dva svty =. oštaru, starosti

(Zl). Mety s ním ony ti svty =
velkou obtíž (Vlk 87). Bude mt se

mnú pt svt! (hrozba, nevyhoví-li

v nem) Zl. Bože mj, ote mj,
zarmúcený svt mj! (Suš. 213).

Mám si s tebó svt zavázat = zíci

se svobody, jdouc za tebe (Suš. 511).

Ale mn, matiko, svta s ním (ne-

milým) nesvážeš! = volné obcování

s chasou (Bart. II. 323). Nemeta sem
s ním svta svázaného = nebyla sem
s ním sezdána (Vek.). Krajíi, kraj-

íi svta širokého, ušijte mn šaty

z kvtu makového = co vás je na
širém svt (Suš. 702). Meta sem
gafan jak na hrušce kvtu, a viF
mám jednoho, nehodí sa svtu, ani

dobrým lidom (Suš. 689). Tož to

bylo pece k svtu = slušné, hodilo

se to (dok. 117). Ménit ho, nadál

mu pud svtem ^^ škared. Može
vás byt pod svtem hanba! (Srovn.

svitná hanba). Eše je na svt =
na živ. Až se trochu svt oteve :=

až bude jaro. Taký bot mám v zu-

boch, že bych sa dat svetom bežac

(Dob.). Och na svt! ^=. bda réta.

Jak sem na svt! (podiv =. có ne-

pravíte! (Vah.). Je to kus svta, do
téj Prahy! =: daleko. Obýžali kus

svta, aby sa vyhnuli mýtu. Kriat
ve spus^ svta (Dob.). Na ništ svta
je to pivedené, ty húsatá (Dob.).

2. = lidé: Debe mn svt slešel, co
be ikal (Vyhl. I. 112). Skovali se

za stodotu a tam se dHli, co by
svt neviél (Zl.). Vil už svt néni

tak htúpý jak bývat (Zl.). Nechávali

to btáznní mtadému svtu (Slav.

L. X. 29ó). Dyby mn bránit cetý

svt, a já to dve mosím rht (Suš.

365). Svt ví enom židovi (val.).

Svt by mret jako muchy (Dob.).

Svta byto plná izba (val.). Tam
boto svta nahnatého, až strach

vný (Dob.). Svt je te samá útrata

(záp. Mor). Zežere to svt! Já tu

budu živi svt! Já sa budu dít' na
svt! (Jicko).

svtidto, svitidélce, ca, draka
(vých. Mor.).
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svtif: Svtil sem s túm rukúm
(zlomenou), ale (bez mála) ceíú zimu
= nepracoval jsem (Vah.).

svtit se s nkým, s ním, mazliti

se, šetrn zacházeti: Nebudu sa s tebú

svtit =^ oštárat, dopalovat. Nebudu
se s tým svtit, raci to sním =
schovávati, šetiti.

svtrák, chrpa (hor.).

svetiica, -ce, 1. svtnice: Dcerko
Kateinko, vejdi do svtliky (Suš.

147). 2. Metlica, v bruchu svtlica =
svtlo, prázdno (laš.).

svtlík, svtlonoš: Ta ví radu proti

strašákm, svtlíkm i hastrmanm
(Vyhl. VI. XIX. 1116).

svtlit se: Už se tam svtlí =
projasnívá.

svtta, oi zve.
svtto 1. Dve jak svtlo hezky

(Zábežsko), 2. pikopá u silnice

(Boskovsko).

svtíonoch =z svtlonoš (Zl.).

svtlopránový, svtíohndý: Žigla

na muku svtlopránov natená (dok.

120).

Svttoviny, pl. f., paseka (Vizov-

sko).

svtlý, jasnomodrý, blankytný

(hor., laš). Svtlé^ -ého = modré,
Waschblau (Df.). Svtlý chléb = bílý

(laš.).

svtnica 1. V druhé polovici 18. st.

též ddiny samy kolonisovaly, dovo-

lujíce na obecních pozemcích stavti

svtnice ili chaloupky (arch I 172).;

2. byt výmnkáv (srovn. izbovský).

svtovaf, na svt býti, svta uží-

vati : Je nemocna, ona už nbud
dluho svétova (laš.).

svtský : íovk, aby nebýí dluž-

níkem svtským, musí si uja =
svtu dlužen (val.). Kterak já ubohá
tu svtskou hanbu snesu := hanbu
ped svtem, ped lidmi (Kda II. 113).

svtu Ta, -fe, svtácká, pobhlice
(val., laš.;.

svtv : Te naše hruške už só

svtové, fera na nich bele chlapci

a dnes zas. Ten náš Tonek to je

svtu Jan (nadávka toulavému hochu),

poá se tólá (Mal. XXÍII. 220).

svtýlko, svatojanská muška (záp.

Mor.).

SVlb, -a. cornus sanguinea (bot.).

Svíbovka, tra (Vizovsko)

svíka, 1. svíková peené (laš.);

2. Já sem byl málo živé, tak se mn
udlaly svíky v oách = zajiskilo

se mi (Vyhl. II. 50).

SVÍník, svícen (Frýdek)
švidratý, šilhavý : A ty's je švi-

draty na ob dv oi (Suš. 340, laš.).

svihovka, onobrychis sativa (bot).

SVÍjáky v. stav tkalcovský II. a).

svijanka, velkononí kolá, po
stranách svinutý (Vah.).

svimboška, conium maculatum
(bot.).

Svia 1. devná brzda, do jejíž

vydlabané rýhy kolo vjede a se

zastaví; 2. paez, na nmž se díví

štípe =: náto (Jevíko); 3. »Svin
eše*, kdo jda blátem nohu o nohu
te a tak nohavice pi spodku matle

a de (Zl.)

svinár, pl. svinárja, pastý sviní

(Dob.).

sviuk, sviák (laš.).

sviura, -y, m., sviák, Schwein-

igel (Kt. Dop. I. od Místka).

svininec, nca, svinítrus.

svínit koho, špiniti pomlouvati.

svinský, 1. Sél svinským krokem
= honem, jak svin bží (Vah.);

2. sv. veš, sviní veška, aethusa cyna-

pium (bot.).

svinstvo, coll. = svinský doby-
tek (záp. Mor.).

sviselní okno, ve svislích.

sviselnica, -ce, deska na svisle.

svisTe, -í, pl. f. devný štít (v.

stecha).

Svisle, tra (Blažovice, Tebí-
sko).

svit, svítání: Šli od svitu až do
mraku.

svítat: Svitaj, Bože, svitaj (Suš.

250). Svitá svítaníko (Suš. 293).

Svitaj, svitaj, svitaníko (Bart. III.

291). Mn na tom nesvitá =: nezá-

leží. Na tom nic nesvitá.

svifavý, lesklý: Naviksuj ty boty

na sviavol (val.).

svítek, 1. vlákno (masa uzeného)

;
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2. pásemko vlas: Když znamenáš,
že na tebe zimnice jde, utrhni se

sebe svítek vlas (Kda II. 334)

;

3. = dýchanek v. t. (Zl.).

svítit se, lesknouti se : svítilo se

po všem dvoe i v komoe (Suš. 749).

svitný (val. svícny): Može a byt

svitná hanba (== svtná, svtská,
>pod svtem*), velká, veejná hanba.

Dy Je to k hanb svitnéj (Vlk 57).

Na Žársku svtitá hanba.

svízel, 1. galium moUugo, má roz-

manitá jména: 1- svízel (Biskupice,

Tršice), 2. povítka(slov., han.), 3. po-

vázka (val.), 4. lepavica (Víškov, Pe-
rov), lepavec (Kunštát), 5. visák (Vi-

zovsko), 6. chíopský hnv (Opavsko;
»ale chíopi pravum robsky hnv);
2. plevel vbec : Na Brnnsku 1. kvtna
vykrápjí pole svcenou vodou, aby
nebylo svízele (Mor. lid. 45) ; 3-= hyd.

(v. t).

svízeli sa, lopotiti se (val.).

SvižuTa, -e, bhufa, toulavá ženská
(han).

sviží, erstvý: voda, máslo, prut;

maso je uzené nebo svíží, ovoce
suché nebo svíží (val. las.).

SVtalsko, píkré, hrbolaté pole

(Vlk 9).

SVlak, brzda saní (v. san) ; svlaky

na branách v. brány 2.

zvrécf, stáhnouti z kže: Zapích-

neme jelena nožem a svleeme ho
(Kda I. 188).

svoboda i odvozeniny v. též slo-

boda. Od odchodu se služby o vá-

nocích do nového nastoupení slaví

chasa svobodu. Na svobodu odchází
i ta chasa, která zstane na staré.

svobodlna, svobodné pole, svo-

boda : Strýc má dva grunty a co
svobodin 1 (fig. 58).

svobodnica, -ce, svobodná ženská
(Žársko).

svobodník. Za as patrimonial-

ních (do r. 1848) nejzámožnjší rol-

níci naši byli privilegovaní, robotou
nestížení svobodníci. Byli to tak

zvaní fojti neboli rychtái^ kteí mli
pole a lesy (fojtství, rychty) až na
kolik set mic; fojtství v eladné
u Frydlanta na p. na 1000 mic.

V Pedmostí, v Hostkovicích, v So-
bíškách a v Radvanicích na Perov-
sku byli pohondct, majetníci pohon-
ích grunt ; mli svou gruntovní

knihu, svj soud, svj pivovar a pa-

lírnu. V Nítkovicích a Nicích na
Zdounecku byli kniMci n biskupíci.

Arcibiskup arcivévoda Rudolf za-

koupil prý tam svým služebníkm
grunty a vykoupil je z roboty. Byli

obcí v obci, majíce svého starostu.

Posud mají svého pastýe a hotae.
Ostatní sedláci šlovou tam síraáci,

protože mají své polnosti na stráních

mén úrodných, kdežto knižáci je

mají o sob. po devíti kuších, cel-

kem po 145 micích Jinde takoví

bývalí svobodníci nazývají se dvoáky.
svobodstvo : za svýho svobodstva

::= za svobodna (Jimramov Pav.).

svodnica, -e, pikop, kterým se

voda svádí s pole, s boudy : Na velkej

pátek se chodí do svodnice pro vodu
dok. 237).

svogruša, -e (cvogruša, cvegruša),

tchyn (hor.).

svojina, své píbuzenstvo: Na
svabu zvú kmotrovstvo, bratr a

sestry, strýk a tetiky, pak ostatní

svojinu (dok. 81). Ženich chodí za-

zývat na veselé svojinu a nevsta
též (Vyhl. VI. XVIII. 42).

svojinec, lidský trus (hor).
svojský : sv. plátno = domácí.

Dlá všecko po svojsky := po své

chuti (val.).

svor 1. = vor (záp. Mor.), 2. svor-

nost: Só do svoro (Br.).

svora, švihel, spojující ohlavy ce-

píka a hlky.
svoe, -a a svorniek, železné

heby, spojující váhovisko s ojem
(v. vz II. 11, 30).

svorka, v. stav tkalcovský I. a).

svorník =r svoe (v. t.).

svrbá, -a, svrbovské^ druh jablek.

svršec, svrštna^ v. stroj na kon
II. 8.^

svj : Ja sem svuj =^ samostatný
hospodá (laš.). Sme svoji = pí-
buzní. Tož pišel svj na svého r=.

kosa na kámen (Slav. 'L. XI. 485).

To je svj lovk = má svou hlavu.
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Dnes néni svj z=z je chorý. Rozina
byía taják nesvoja, asi = jako vy-

nnnna (Vlk 81). Ženská, když má
svou nemoc, nemá lézti na strom,

uschl by (Mor. lid. 281). Na své!

t. místo, velí se dobytku, když se

vhání do chléva. Ovce o své, koze
o své! = o sob, zvláš. Tož tatik

na své a vyhešit ím, »Svj nezna-

mená tu zájm. pisv., nýbrž pojem
odprce, s kým se kdo hádá: Zaáí
n odmiúva, tož já teprú na svého*

(Slav. CL. X. 375). To može byt

svých ticet let.

svud, svudnica v. brázda.

Syaf, — ím : Vyjedem za msto,
dalo sa sya =: drobn silné pršet;

siholi =: drobn slab (Slav. CL.
X. 34).

syávka, drobný deštík (Vek.).

syhía, lesní luina (val., rum.).

sychrotat se, -cu, tásti se: Tak
se sychrocu zimou (záp. Mor.).

Sychrov, tra (Vizovsko, Vsacko).

Sychrovy, pl. m., vinohrad (Ra-

dj ov).

Sýkorec, les (Kel).

Sýkoí, Sýkorné, Sýkornik, Sýko-
iska, jména tratí na vých. Mor.
syna, -aa, dít, syneek : Ja

sem ternu synau hrub paí (laš.).

synoch, syneek (laš.)

synek, hoch.

syneek, milý: Syneek do vojny

jede a své milé pikazuje (Suš. 114).

Co pak díáš, mj syneku } (Suš.

182).

sypaka, opálka (v. t.j.

sypání, vše, ím se mouné jídlo

posypává (záp. Mor.).

sypanica, -ce, chalupa, jejíž zdi

jsou z hlíny sypané a stluené (v.

chalupa),

sypaný výminek, odvádný hoto-
vým obilím, proti pozemkm, dáva-
ným v užívání.

sypat sa : Posypu sa = pospíším

si. Ten sype! ^ pospíchá. Obilí se

sype = metá se. Když na Medarda
prší, jemen sa nevysype z kožúšk
(vých. Mor.).

sypaf: Jabka sypajú, zaínají
býti sypká (hor.).

sypi: Had sypí. Nemožu míúvit,

enom sypím = siln chraptím.

sýpek, peí v pein.
sypká, spodní cícha (záp. Mor,).

sýpka. Na ádné obecní útraty,

jmenovit na vydržování obecních
sluh: ponocných, pastý, zvona,
(kostelník) bývala o sv. Martin
sýpka (na Br. zesyp). Z hromady
sesypaného jistým pomrem obilí od-

milo se po píslušném podíle obec-

ním služebníkm ; co zbylo ( » prašná*),

prodalo se a propilo.

sypký= jablko, zemák =: mouný,
sýpnout: Ani nesyp = nedechl

(Zábežsko).

sypovina, látka na spodní cíchu.

syráí, malva rotundifolia (bot.).

syraky, pl f., lis na tvaroh:

Sedlý ohítý mlíko vlejeme do míška
tvarohovýho, zavážem míšek, polo-

žíme na syraky nad škopíek a pikla-

íme dešicú a kamenem (dok, 129),

Syrákov, vrch na Vizovsku.

sýení, sedlé mléko, kýška (Xk-

bežsko),

Syika, druh jablek drobných,
sladkých.

syrnica, -ce, syrná polévka postní.-

Svaí sa voda, hodí sa do ní užica

starej brynze a už je=: domikát (val,).

syropka, houba agarícus lactifluus,

(Daice),

syrovátka, srvatka, podmáslí (laš,).

syrovif, býti syrovým, rozpustilým,

páchati nezbedu : Ona syrovila (laš.).

syrovize, -zn, f., syrové díví:
Donesía na hbet také syrovizn
(laš.) srovn. surovize.

syrový 1. hrubý, rozpustilý: hrozn
syrový ogar (Vah.). 2. Nic néni po
takovým sérovým sváženo = svážení

obilí za syrová (Mal, XXIII, 221),

3 Je tu syrovo (= netopeno), zatop.

Kúpíl ovoce na syrovo, nesušené (Zl ).

syrvka, houba agaricus lactifluus.

Sýsnúf sebú, mrštiti, skoiti: Ten
sebú sývá =: jde honem (val.).

sytný, sytý: Najedli se do sytného
sytá. Naplau se do sytného sytá.

Aj eko, eko, jak se's rozvodnila,

dyž do tebe sytno pršelo = hojn
(Suš. 203; Charvát, sitno ^ tžko).



416

s.

šabalka 1. barák (záp. Mor.). 2.

vzení (han.).

ŠabTa, -e, iris germ. (bot.).

šablík, šablínka, druh jablek.

Šablín, tra (Vizovsko).

šabrat, hrabati: Co n v mojích

vcách šabeš? Kde sa zasej šabeš=
kam se hrabeš? (val.).

šábit, šukati (Teš).
Šafránica, tra, kde se za stará

pstoval šafrán, na rzných místech

Mo:avy (arch I. 155).

Šagá = šak já; tak i šagu =
šak ju, tágu =. tak ju a p. (val).

Šáchor 1. coll. = šáší. palaší,

rákosí, 2 rohožka z rákosí na po-
krývání voz (Vlk 68).

šáchoí, rákosí: Po trní a po boí,
po ábelském šáchoí (Suš. 22).

šachoina = šáchoí: Na šacho-

rin pri Novém mlýn Feží tam
Janošek (Bart^ II. 23).

šáchorka 1. kabela (školních dtí)
šáchorová, 2. láhev rákosím nebo
štípaným proutím opletená (Vlk 68),

3. španlka (hl) val.

šachuTa, -le, m., kdo na obou
ramenou nosí, obojetník, Zwischen-
tráger, Klatschmaul (laš.).

Šajblík, druh jablek velikých, ku-
latých, u vrchu s hlubokým a širokým
dlkem (Zábežsko).

šajda, šajdavec, kdo se šajdá, nohy
vlee.

šajdat se, -dzu, šmatlati se (vých.

Mor.).

Šajdavý, tra (dok. 191).

šajgat se, -dzu = šajdat se (dol.).

ŠajguTena, kráva šajgavá, která se

šajdze.

Šajnoha, píjmení :=. šajda.

šajtovný, šikovný: Te se šajtovné
k temo! (iron) han.

Šak = však 1. pisvduje k žá-

dosti, rozkazu: »Pite k nám veer I

«

»Sak.* >Daj pozor, at nerozréješ!*

»Šak.« »Nebu tam dlúho!* Sak «

2. sice, ovšem, vru: Já sem tam
šak nebyl, enom co od Fudí uju

(val.). Já šak bych tch penz ne-

chéí = co se mne týe (Slav. L.
X. 136). To býl šak poheb! ani

neméí do za ním piaka (ib. 297).

Ti šak majú zdravé koen (ib. XI.

276). No, dobe ty synku máš, ty's

ím to šak dobe ekJ (X. 263).

3. » vlastn* (mluvící se opravuje):

Na tom rofú \é\ 30 zl , šak 50 (Zl.).

Kupila sem si kartúnu, šak vyvila
(dok. 175). Každý rok na prvního

mája, šak ten veír ped prvním,

nastrkáme májek k chlívom (dok.

250). Srovn. jako 4.

šat, -a, šálení, motolice, opilost

(laš.).

Šáí, -a, v nohách u koní = rheu-

matismus íVah.).

šatabachta, -y, m, darmotlach
(val.).

šalanda, veliká jizba.

šaTenc, -ca 1. šálené kolo, das

Treibrad (laš.). 2. paprika (hor.).

šáCený, šílený, bláznivý (laš.) : O ty

chíopku šafený! (Suš. 19). Jednou
do roka bývá »šarena vacha*, t. j.

všeobecná prohlídka ddinv (Vyhl.

VI. XX. 23) = hledání Jemínka
na Morav.

šaFfiovské, druh jablek.

šatmaje, pl. f. : Na šaímaje pkn
hrala (Suš. 167, laš.).

šalouch : Díá šalóche =^ je pyšný.

Dlá se z nho šalóche :^ blázny,

»šoufky«. Te šalócho! = blázínku

(kdo se dal obalamutit) záp. Mor.

šalVostr, -u, Scheidewasser.

šamita biem, šlehati; š. se, po-

táceti se (Lor.).

šamoit 1. podlkovati, šukati (záp.

Mor.). 2. temn zníti: A co to tam
šamoí v té naší zahrádce? Gajduje

tam gajdušek sea na kadlátce (Suš.

614). 3. míhati se: Semoíí sa (slov.,

val.). 4. baviti se, hráti si: Dit se

šamoí samo na dvoe (Jevíko),

srovn. šemoit.
šamšík, podlouhlý slamný košík

= sotor (v, t.) han.
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Šamšová, -éj, tra (Koryany).
Šanofy, tra (bývalá ves Šenhof)

Nenkovice,

Sanovat, šetiti, schonen: Dyby
mn ju chtli dat, uml bych ju

sanovat (Suš. 284).

šantá, -a, šantata, y, m., kdo
šance, má zdlouhavou, klátivou chzi
(val.).

šantaa, , f., ženská n. kráva

šantavé, klátivé chze (val.).

Šanta, -cu = šomtat: Kráva šance,

o zvláštní, klátivé chzi hovzího
dobytka = glajdat se (v. t), val.

Šantavý = šomtavý, kdo má chzi
zdlouhavou, plete nohama (val.)

:

Kráva je šantavá (Slav. CL. XIII.

373).

Šapcovat = kapsovat, prohledá-

vati kapsy (Teš).
Šár, u, Šá (Zábežsko), ada

došk na steše.

šaragra, -e, kozlík u vozu (Dob.).

šarapatky, pl. f., patky v zadu

na saních : Stáí, vezl sa na šara-

patkách (Zl.). — Kleí na sérypaty =
kleí na patách sed (val.).

Šarapóch = šarapatky (Jevíko).

šarga, y, m., vl, »hraje vc barev*

(Podl.).

šargan, trhan (laš.).

šargavý, pruhovaný »do šargava*

(sivá): pes, kocour, vl (Podl., hor).
Šargot = šargan (laš.).

Šái 1. mluviti ze spaní (Slav.

L. X. 138). 2. šálit, blázniti: Že by
moséí šái, dyby ju do toho hnáí

(Vlk 20). 3. dychtiv po nem
pásti : Sáili sme po zlodjovi (val.).

4. :=: smovati nkam. Sáií pímo
do lesa. (Btcha).

Šárka = šerka, všední sukn (záp.

Mor.).

šarkan, sarka, drak (Df.).

šarmitaf, šermovati, rozhánti se

ním \\dih.).

šarpaf, sápati, trhati ; šarpa se,

sápati se (laš.).

šarvátit, šramotiti (ZL).

šastnúf, šastit, šástat, šlehnouti,

švihnouti (val., laš. i pol.): Potom
musíš prutem šastnout na bránu

(L. XI. 264). Ti rázy proutkem

šastil na bránu (L. XI. 265). Ten
to šástá! (kdo dobe see) Jicko.

Sasce biem (laš.). Šásta nkoho
s eúm =: jizliv popichovati. Sem
se na tych voíkech šastíí = ošidil

(Jicko). Je šastnuty mchem := pi-
hlouplý (laš.).

éáé,-e,í.yšdh',sašzna L tráva ostice:

Ped našéma zahrádeka, a v ní

roste šáš (Bart. III. 731). 2. rákosí:

Stála baba za šašinú (Bart. II. 10).

3. sušené vtve s listím kozám na
zimu (Vych.). 4. roští: Chodí na šáší

do lesa, nese š4ší z lesa (sev. Mor.).

šaširovaf 1. s híkú ^ ohánti
se, šermovati. 2. rychle jíti, spchati
(val.).

Šašák, mokrá louka, kde roste

šáší (laš.).

šášnivý, práchnivý (val.).

Šášovaf, zdobiti velkononí va-

jíka bílým stržném šašiny (sítí) val.

Šášový špunt, korková zátka (laš).

Šat : Nevsta Apolena ženichovi

svému lože šatv jest .zadala =
plachty, peiny a p. (Vyhl. II. 115).

Ti vozy šat pivezla (Suš. 85).

Šata, šatka, kus plátna (zvi. na

cední). Vezmi, panenko, šatu bilo

a zakré mn mó krev nevinno (Suš.

182).

Šataf, -tám i -cu :^ šanta (v. t.)

:

Kráva šata. Ve snhu se brzo ušace
= uchodí, unaví (laš ).

Šatavý = šantavý (v. t.).

Šat, pl. šáata, šateky dtské
(Vych.).

Šáteková, -éj, jarní hra díví
(ND. 197).

Šaénka, onuce: Omotáí si nohy
do šaének (Slav. L. X. 35).

Šatina, ein Kleidungsstuck (val.).

Šativo (laš.) = piodv (val.), šat-

stvo.

Šativý: strom (vydoupnlý), devo
(spráchnivlé), epa = šatnatá (laš.).

Šatka = šátek (val., laš.): Ptám
se ja e, dževeko, prvni raz, skoro-li

mi šatku daš .? Až budže v tom m-
steku jarmaek, to i kupim šateíek

(Suš. 693). Jak bila šatka zbfedla

(Suš. 234).
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šátková, -éj, druh tance (Bart. II.

300).

šatna byla komora, v níž umístny
truhly se šatstvem, s plátnem, pak
lištny na povšení frtoch, kožichv
a plást (arch. III. 26, han.).

Šatnatý, šašnatý: epa, uprosted
svadlá, devnatá

Šatnf, devnatti, stávati se šat-

natým.

šatný : Do nebe je cesta uzuka
jak do šatnej jaheíeky uška = na
šití šat (Suš. 786, laš.)

šatola = statua (Br.).

, šátor, jarmarení bouda (Df.)

Šatrapky, vinohrad (ejkovice),

tra (dok. 188).

Šátríc, ceniti, odhadovati: Sátrili

to na pjadesát štyry zíatovky a desac

grajcarí (Dob.).

šatit se koho, štítiti se, vyhýbati

se komu: Každý se m šatil, aby
mi nmuseí nic da (laš.).

šavlej = šalvj (Zábežsko).

Šáb, šovík: Je to kyseíé jak šáb
(val.).

Šágaf vodo, stíkati, cákati (Btcha)

= cákat (v. t.).

šagel, gla 1. silný, devnatý sto-

nek, pník (záp. Mor.): Suché vtve
se posekají n. polámou na šagle,

t. j. drobné kousky; delší, silnjší

šagel je voblák (Maš.), 2. = šahel,

kus: chleba (Kt. z Drahanska).

šatek, kolek (val.).

šamba 1. kus uštípený (ušabi
=:= uštípnouti), 2. dutý zub (val., laš.),

3. ošklivý lovk (nadávka) Vek.
šaslivý, šastný (Podl.,hor., laš.).

šasný := šastný: Což mn,
chvaía Bohu, abych na šasnú chvífu

ekía, posavad' néni zfe, t. j. abych
svého štstí neukla (Mor. lid 104).

Šasná voda, pes kterou nebyla ješt
nesena mrtvola (Dob.).

Šasta, píjmení (ZI.).

šastika, jedlová vtvika o tech
vrškách, kterou dveka na Boží na-

rození v potoní vod namáí a

všecky domácí kropí »šastikujíc«

(val.). LN. I. 227.

šastikovaf, páti štstí, gratulo-

vati (val).

šava, šovík (Zl.).

ŠebeT, -bfa, píka na žebi,

šprušel (Df.).

šcebeta, -y, m , mluvka.

šebTe, -ete, ryba phoxinus laevis

(laš.).

šebuTenka, milá štbetnice: Ty
novoveské dvata, to sú šebufenky
(Suš. 550).

Šedraka, štdroveerní polévka

uvaí se naped hrách nebo oka,
k tomu se pidá hib, suchých
švestek, hrušek a zemák, a to vše

vaí se znovu (val).

šedrák 1. štdrý den: Nasadžili

zme hrachu cho na šedroka (Lor.),

2. velikánský kolá štdroveerní
(val.).

šedro, -a, štdrý (iron.): To je

šedro! (val.).

šedrovica, vánoní peivo, vá-

noka (Maš).

šegli, hehtati (hor.).

šehta se, -Tu, títi se o nco:
Kráva se šehle o strom (Zl ).

Šek: Nestojí to za psí šek =
za nic.

Šekotka = hrkávka (v. t).

ŠekuTa, -e, štékavá ženská, hu-

baka (laš.).

šekýa, -ám, škared kieti:
Nešekýaj, dy sa fudé zastavujú

(val.).

šela = vela (Df.).

šep 1. Vem to do šepu v. odkor,

2. jablo (záp. Mor.): Sep jablnku
sadila (Suš. 435).

Šepán, pl. sepány, makovník,
štrycélka makem nadívaná, peivo
vánoní (Br.).

šepetka, špetka (Br.), šepitka

(Daice), šepka (Tišnovsko).

šepnica, -ce, ovocný sad na poli

(Zl.).

Šepný, co se dobe štípe : devo.
šepohlavá hus, s ernou hlavou

(Jersín).

šepovat komu co, vyžvatlati: Už
mu to všecko vyšepovál (Kunštát).

šepvka, druh jablek.

Šeák = oškerka, oech dozrá-

vající ze zelené šupiny »vyškeený«
(val.).
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šerbá, -a, lovk, jemuž chybí
nkterý zub v pedu (Vah.).

šerbák, rostlina luní s dužnatou
lodyhou a s palicí na vrchu, list

štrbatých.

šerbatý na Tebicku a dále na
západ neznají ; užívají zan zubatý a p
Šerný, tra (Blansko).

šerchat, šerchnout, rasseln : Ser-
chal klíama. Peníze mo šerchale.
Serchla kidlo (záp. Mor.) = hrkat

(vých. Mor.).

Šerchula, -le, ženská, která všecko
»vyšerchá«, vyslepií (Kunštát).

šeíka, -y = druh jablek velmi

sladkých (Btcha), viz šciicka!

šéif: Sláma šéiía ze stodoíy

ven = trela. Viét sem, jak ze sto-

doíy svtío šéí, a za chvíFu byJo

všecko v jednom píameni = vyzizuje

(Vah.).

Šéit sa, vl. otvírati hubu (v. ošé-
ený), pak smáti se: Séí sa jak

pes na horké krúpy (val.),

šerkotka, hraka dtská: dutá
devná koule na toprku, v ní trochu

hrachu nebo kaménky (záp. Mor.).

šestí: Na Laších na sv. Štpána
chodívají se štstím — chvojkou —
po sousedech (Mor. lid. 24). >V Ma-
švkách u Znojma jdouce po koled,
chlapci nosí štstí, t, j. prut z bízy
nebo z chvojky uíznutý, strený do
hrnce ; na nm jsou nastrkány jabka,

kadlátky, hrách, kousky sukna na
zpsob ržence. Dole utvoují chlév,

do nhož dávají zrnní t, štpový
mech, a do jeslí pokládají dátko
a k nmu holubiku « (Suš. 739).

Šet, -u 1. chumáek: Vetrhl mo
šet vlas (Maš.), 2. taras: Nechá-
vajú devo aji na poteby, tak na
ty šety a mosty (dok. 132).

šef, -i, f., hachla na esání lnu

(val., laš.).

šeták (šetok) = vršák (vršok),

uatý vrch stromu (Lor.).

Šetit se, durditi se : Šetí se jak

morák (Zl).

šetka 1. kl, >jehla«. Máli se

stavti budova, kde není pevného
základu, vrážejí se šetky do zem,
a na n se teprve staví základ (Lo-

Baitoš : Dialektický slovník moravský.

Štice), 2. Šetky, nemoc hovzího do-

bytka; »krávy mívajú takavý stapec
na jasnách.* Šetky dostávají krávy
ze zelenýho futra (dok. 128).

Šiber, -bru, šovík (laš.).

šibraf, -bu 1. okusovati: Husí
šibú ze, 2. ulamovati: Ušibi tam
kúsek syrá, 3. Tefa sa v sen enom
šibe = rýpe (val,).

šica, kštice: Jak a chytnu za

šicu! (Jicko; han. keca).
Šika, tapeek na val. vest.
šíkat, šikovat, poškubávati za

vlasy z nezbedy (kluk kluka), kudlit,

rváti za vlasy v bitce, za trest Bitva
šiká = rve, nejsouc dobe nabrou-
šena.

šigat, syrové vtviky odtrho-

vati od haluze; sigat letinu, mak
(vých. Mor.).

šiheTný, irý, prázdný: Nic nni
po tym piv, je to taká šiheFna
voda (laš.).

Šihli se, šíit se, smáti se:

Poád' se terno šihli (han.).

Šikat = šigat (v. t.) : Šiká sochy
haloze. Stromek se rožikl := roz-

eši, ve dvé roztrhl (Maš.).

šikotant, ikotai, pták strakopud
(Df.).

Šikutka, štikavka (Df.).

Šímrat, -mu (syn. žuchía, gli-

ma) : Cely de šime = pojídá
' krajíek za krajíkem (laš.)

Šípa 1. poleno (v. oblak), 2. draka
(laš.).

šipaky, pl. f., klešt (Dob,).

Šípatka (šípanka, šípka), kížala

(va,l.).

šípaní, bolest v zubech, v uších.

Šípat: Krávu šípe mléko, dává
ho mén (Vah.).

Šípit, okovati, štpovati: 1. dti
od neštovic, 2. stromy.

Šipky, pl. f., krajky (hor.).

Šiplavec, arm maculatum (bot.).

šípTavina, štiplavá chu: Seno
nevysušené dostane šipFavinu (laš.).

šípravo: Mám šípfavo v krku
(když je zánt) val.

Šipmem, jen ve spojení: (bofaka)
šípe šipmem = siln (val.).

šíika, druh jablek.

28
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Šfit se v. šúit sa a šéit sa.

šírka, ještrka (Perov).

šio, -a, smíšek.

širý, irý, upímný (slez.).

šítovica, -ce, byla baranica s troj-

úhelníkem ze zlaté porty v ele (Vyhl.

II. 172).

šív, -u, coU. šíví, štovík (vých.

Mor.).

šóplé, štíhlý, hubený: Te pšenice

bodó šóply = chudého zrna (han.).

Šoánek, skrojek chleba (že se

na dve, které ho sní, chlapci >šó-

ijó«, usmívají) Prostjov.

šórat: Pole šórá = po vrchu

schne a puká; ošórané chlib =^ oko-

ralý (han.) srovn. šouhrat.

Šrbák, cirsium arvense (Zl.).

Šrný, bystrý: chíapec= iperný

a ený (Vlk 15). Nemosíš byt na

všecko šrný = neple se do všeho

(Zl.). Šrné kvítko = hezké (val.).

šrk, -u = kamenec (v. t).

šrkovaka, písená zem (Vek.).

Šuber, -bru, scuhfik, satureia

(bot.)

Šuó, — šuju (i pol.) štváti (Lor.),

šuno, teskno (val.).

šudta, vratidlo na stav soukeni-

ckém (Slav. L. X. 35).

Šudlat = špihiat (v. t.), škared
n. bez poteby ezati : Dti rády

šudlají (N. Msto).
šudtek (šudlina, šudíovina) jetel

(laš.). '

šudtek vodny n. horky, meny-
anthes trifoHata (bot, laš.).

ŠudTék vl. jméno (Btcha).

šudlikat, klepati na kHku, aby
oteveli, když jest zameno (han.).

Šugétka n. šcuhéika, rána pro-

stedním prstem o palec vzpruženým
(Zl.) = fuka.
šuhéíek, oblázek, kamének (val):

V hoe vidl chasník samé isté

sklo a zlato. On poal hned z toho

zlata šuhelí odhazovat. Jak ten n-
který šuhélek do moe spadnul,

hned se v dušiku promnil (Kda II.

184j.

šuhtatka (Podl.), šukle, -ete (Li-

tovel) = štika.

šuhlit se = šihlit se; šuhlena
(o), dve smíšek (Prostjov).

Šuhrat, vysýchati, trouchnivti:

Posete tu Otavu, šak už to nepo-

roste; bude to šuhrat Teda. Vyšu-
hraný chléb = vyschlý, okoralý (Zl).

šuka, štika.

Šukat, skytati. »No pokaj, šak

ti bude drška šukat!* když nkdo,
jda do pole nebo pes pole^^ nechce
s sebou vzíti jídla (Jicko). Suká sa

n, šuká, kdosi a zpomíná (Bart.

III. 156).

Šukýcat, cu, škared šukat
(val).

Šukytat, -cu, zhusta šukat (val).

Šula, -le, járek po dešti (Tebí).
ŠuTcova sa, uskrovovati se,

úzkobit se: Tak sa s tým šurcuju.

E, nebudu já sa šufcova, na bych
to dláí, dyž nemusím (Slav. L.
X. 383}.

šuiingat, skákati o jedné noze
(Br.)

šúptý n. šúpený, štíhlý, hubený:
Ozef byí v tle šúpiý (Vlk 51).

šúr 1. mlok, 2. nm. myš (Pí
bor), 3. krtonožka (han.), 4. zídlo,

co jen »šui« (kape): i do šura
na vodu (laš.).

Šúit ša (laš. šii se) 1. zubiti

se, smáti se. Vyšira se na koho
= koketovati, z koho = posmívati

se. 2 vyšuené poIo = vyšuhrané,
vyschlé,

šúrka, ještrka (Podl).

šurný, bujný. Na štdrý den dává
se kohoutovi esneku, aby byl »šur-
nej* (záp Mor.).

šutroba, laný život: Jedí na
šutrobu vaené píanušky (Vlk 12).

Chíapi na šutrobu pili boroviku
(Slav. L. XI. 380).

šutrovo: Píí pivo na šutrovo
= na šutrobu (Zl).

šebesta, der Schwátzer (Kt. z O-
stravska).

šebeta = šepotati (ib.).

Šebíky, pl f., tra (Zl).

Šebinky, pl f., tra (Slátenice).

šebinky, pl f. (šibanky, šibenice),

ás trakae nad kolekem na zad
zahnutá (Prostjov).
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šea, -, m., šedivec (Zl.).

šedá, -éj, koalka: Moc se spú-

šajú s tú šedú (dok. 145).

Šeák, druh brambor, šedých.

Šedat sa, býti šedým : Co sa to

tam šedá? (Suš. 122).

šedík, šedííek, druh révy = husí

apa.
Šedina, houn z erné a bílé vlny

(val.).
_

šediváT, -a 1. šedivý chlapec (blo-
vlasý). 2. =: šedivý Janek, »to je

taká tráva pchalivá*. Když ji uvaí
a odvarem pomáí vlasy, hned se-

šedivjí (Beck).

šedivat = šedivti: Už mn po-

ínaíy mé viásky šedivat (Suš. 59).

ŠeduTa, -e 1. jméno krávy šedé,

2 druh hrušek = baba.

éefrán = šafrán : Daí mi toho jak

šefránu = málo (kupec zboží) Zl.

Šefrana, kráva tmavoervená jako

šafrán (val.).

Šefraníce, pl. f., tra (v rzných
koninách Moravy).

Šejtrok u vozu = kozlík.

šeíeptaf = šeptati (val.).

šeTma, -y, m. 1. š. nabíjaná, vy-

bíjaná, špicovaná , opráskaná, od
kosti = veliký tverák. 2. bývalý

milovník. Provdaná žena ekne : To
je mj šefma (laš.).

šemendyja, -je, druh hrušek.

Šemoit 1. šimrati: V noci mne
cosi šemoiío za koleno (slov.).

šemoit sa = šemit sa, šemotat

sa, mihotati se: Šemoiío sa 3= bylo

trochu svtlo. Tak sa to pkn še-

moí! na p. obilí, když leze ze zem
(Zl ). Enom sa mi tak šemíJ (šemo-

tál) = ve vzdálenosti znail, kmital.

Enom veza sa tam šemoí = z te-

mna se ukazuje, obliskuje (Zl.).

šemraf, -mu, z temna mluviti,

murmurare: Lidé si o tom šemú
(Zl).

šenkovai, nalévati: Šenkuje tam
má milá vínekom erveným (Bart.

III 85).

Šénstráz, tral!(Nenkovice; v Ná-
sedlovicích táž : Senostráz), bývalá

prý ves Senstras.

šepelif, šeptati (laŠ.).

šeptat, — pFu, šišlati.

šepto, a, kdo šeple.

šepolit 1. na drobno sypati: Še-

polít cosi na papír. Pošepolíl seku
múkú. 2. šepolí = drobounko prší

(Zl.).

sept, šepot: Co s šeptem, to s er-
tem (Zl.).

Šerák, tra (Blansko).

Šeat sa, býti šerým: Co sa to

na tch horách šerá (Suš. 122).

Šererf: Tady mohla byt šere jate-

liny, dyby nebyly pišly ty déše =
velice mnoho (Zl.). Srovn. hrozné

moc, strašn moc.
šeredif koho, špiniti, pomlouvati:

Co ma tak šeredíš ped svtem ?

(Vah.). Šeredit se s kým ^ hádati,

hašteiti se (Jevíko).

ŠerguTa, -fa, murovaná koka
(Podl).

šerha, ras, trhan (laš.).

šerhovase s kým, kieti, vaditi

se (laš ).

šeina, druh révy, hrozen je íd-
kavý, velkozrný (Podl.).

Šerka, druh hrušek.

šesterák = tatar ze šesti prutv
upletený (Btcha).

šesteraký, šesti druh: Máme
šesteraké jabka.

šesterka, beka o šesti vdrech.
šesternica, -ce: MJátili v šester-

nicu = šest osob.

šestinedlka, druh brambor,
uzrává za šest nedl = rychlík.

šestka = šesták (peníz).

šestoadý : Za našimi humny
šestoadý jemen (Bart III. 188).

Víš, jakú sme mli kolikrá šesto-

adú, t. bídu vehkou (Slav. L. XI.

226).

šešétko hrubé =: chrysanthemum,
malé =: sedmikráska.

Šetka, druh hrušek sladkých; vaí-

vají se i velám.
Šetlina 1. výhonek z koene rost-

liny. 2. suchý, hubený lovk : To-
kova šetlinka (laš.).

Šetif, dávati pozor : Pacholek še-

til, kam hospody chodí (Kda 11.94).

Šev, — šva, jizva : Na líci rhét šev

(Slav. L. XI. 91).

28*
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Ševc, ševca = švec (Btcha).

ševcvka, ševcová (záp. Mor.).

Ševecký, ševcovský: práca (laš.).

ševo, babí léto (Kt. Dop. I. slez.).

šibáky, pl. m., amaranthus (bot).

Šibák, prut: Dostaneš šibákem!
(han.).

šibalica, -e, šibalka: Sú tam dívky

šibalice (Bart. III. 705).

Šibatka, šibalství: Ty máš v hlav
šibaíku, chceš mne podvést, šohajku!

(Suš. 211).

šibánit, šiditi (val.).

Šibat, šlehati, mrskati: Sibaj, šibaj,

pošibávaj, a na koníky povolávají

(Bart. I. 30).

šibáky, pl. m., mrskaka veliko-

noní (slov.).

šibenec, -nca, šibeniník: Rychtá
ma dát svázat jako šibenca kat

(Suš. 573).

Šibenice, pl. f., prut na pi po-

ložený na dvou rozsoškách: pe-
skakovat šibenice (dtská hra).

šibenstvo, -stva,šibeninictví,dare-

báctvo, podvod (laš.).

Šibený 1. kopec, kde stávala šibe-

nice (Blansko). 2. Sibenko šibena,

pro keho's stavena (Suš. 129).

Šibinky, pl. f., tra (Tlumaov).
šiblinka, druh jablek.

šibnut, šlehnouti.

šibinkovat sa, okounti, práci

ledabylo konati (val.)

ŠibuTa, -Te, ovce, »ledakde ostane

a šibolíi- (popásá se) val.

šiky : is na šiky, jíti k sou-

sedce s njakou prací (se šitím) na
besedu (laš.).

šiaTa, -e, kdo šidí (slov.).

šiavý, klamavý: To je šiavé.

Šidibuch, žert. chudaka (v. t).

šidlatý, špiatý: Ten kamýnek je

ernej a šidlatej (dok. 272).

šidtavka, druh hrušek.

šidTavý, klamavý: nádoba š, do
které mén vejde, než by myslil.

Ten jemen je šidíavý =: rád ošidí,

nedá oekávané úrody.

šidtovaka, sidtvka, druh hrušek.

šindet: Ti kopy šindeía (colL).

šifra, pl. šiffe, tverhranné kousky
peiva perníkového.

šifFa, -a: Šifra dlá šifiiky (Suš.

483).

šija, -je, nadkryté schody do
sklepa. V šiji bývají hrnce s dojivem.

Šijaka, spolené šití na hratvé

(besed) han.

Šijovitý, mozolovitý: Téí si šijo-

vité dlan (Slav. L. XII. 190).

šikovný: Je k tomu šikovný jak

senné vidíy do salátu. V takových
hábiskoch si najvc šikovný mezi
ludi vyjí (= dokonce nejsi, iron.).

Ten je šikovný enom to spravi
(:= nespraví toho) [val.].

šílený, divoký: k (N. Msto).
šimbot, oloupaný klas kukuicový.
šimTovatf, plesnivti, šedivti

(han.).

Šimík, netopýr (Polešovice).

šimrat se, šukati se: Te se šimráš

s tó prácó ! (Maš.).

šinka = me (v. t.).

šinut sa, kloniti se: Ponajprv zaali,

devo (strom) sa šinulo (Suš. 144).

Šíp, -a =: šípek.

šipanka 1. = šípinka (v. t.). 2. druh
jablek (laš.).

Šípat 1. špiniti: Zasípala si suk-

niku. Ty si šípal, já sem prala

(val., laš.). Odtud ušipané = prase,

vl. ušpinné, neisté dobyte- 2. vís-

kati, hledati vši (hor., sev. Mor.).

šípce, -ete, mladý šípek: Na tem
most šípce roste (Bart. II. 401).

šípí, koví šípové.

šípinka, plod šípkový. >Moja šípin-

ko!« lichotí se dtem.
šíplt nco, znamenati, pozorovati

(slov.).

šípkový muškát, pelargonia.

šíplenka, ženská, která se šíplí.

Šíplit se, štíiti se, usmívati se

(Kunštát).

šipoch, ušípaný, ušpinný (laš).

šipo, -a, vl barvy šípinkové

(slov.).

ŠipuTa, -Te, kráva barvy šípinkové

(slov.).

šírá : Voda tekla cestu jak šírá =
po celé cest (Zl.).

širák 1. veliký a široký klobouk
(val). 2. klobouk vbec (hor.) =
širá.
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širaa, -n, kráva se širokými

rohy
širaá, -a, klobouník (širá r=

klobouk) Vek.
širat se, šeiti se: Než se širalo,

bele sme jož na cest (záp. Mor.).

šíava, 1. veliká šíka, 2. ped-
mstí v Perov (Btcha).

Šiina : Voda po cest tékía šiinu.

Dyž nese voíom, trúsí seno šiinu

(dol). Ped Jurím sa pase širinú (kde

kdo chce), afe po Jurím každý na

svém, po žatvách sa zas pase širinú

(Dob.).

široká, starosvatka (Brodsko, Klo-

bucko): Široká, široká, Teliek roz-

plétá (Suš. 442).

Širolcavý, trochu široký (val.).

širokúcný, velmi široký (val.).

širokvka, druh jablek

Širo, -a, vl se širokými rohy
(slov.).

Širovat: Širuj koí, širuj kon,
var. stroj (Suš. 189).

širšo : do širša, na širšo (val).

širúcli, malý klobouek se stechou
schlípenou (Podl.).

šiša, -še, velká šiška, knedlík.

šiška 1. knedlík. 2. šišky kesne
(pesné) : tsto na dlouhé váleky
rozválené se rozkrájí a uvaí. » Šišky*

uvaené se omastí, perníkem a cukrem
posypou (záp. Mor.). 3. š. kysíé (ky-

sané, pouchlé), z bílé mouky, máejí
se v mléce, v nmž se roztopí kus

másla (vých. Mor.). 4. š. zápakové:
mouka se zadlá velou vodou, šišky

z toho tsta uvaené se roztrhají,

pomásti a posypou makem nebo
tvarohem (han.). Na Valaších šišky

íkají »škubancm«, na Podluží kobli-

hám nenadívaným, na západní Mor.

koblihám vbec. Jindra cpala dv
husy šiškami (Pittn. VI. XVIII. 523;
takové » šišce* na vých. Mor íkají

šlížek).

šiškatýr: »Leda by a odvedli

k šiškatýrom!* O chlubném a ne-

zpsobilém k vojanin (Vek.).

šiško, -a : Kdo má tuze naduté,

»šiškaté« skrán, jako by ml za

nimi šišky (Perov).

šišma, y, m. == uchma, zdlouhavý
v práci, i píjmení.

ŠÍŠvka, voda, v níž se vaily

šišky.

šišvár, nadutec: Takovej šišvár!

(dok. 97).

Šišvor, vlna v tvrdý chumá sle-

pená (val.).

Šišvorec, -rca, puškvorec (val.).

Šišvoí, rostlina cizopásná, modrým
kvtem kvetoucí, roste na vrbách.

šišvory, pl. m, = šubry (v. t).

Šit : Cosi se na vás šije = chystá.

Už se všelico proti nmu šilo. Už
se to dávno šiío. V msíci sedí Sibe-

lija a šije košili; každý den udlá
steh. Až ji došije, bude soudný den.

Odtud se íká zdlouhavé švadlen

:

»Šiješ jak Sibelija* (Mor. lid 292).

šivanica, -ce, dlouhá a tlustá jehla,

na konci trojhranná na sešívání ko-

žešin (val).

šizavý = šidlavý (v. t.) Slavkov.

šizunk, -ka, ošizení (val, laš.).

škadloup = škarlúp (v. t.) Kel.
škalbina, skulina (Jicko).

škatubina = škaíbina: Budeš milá

plakat, hfeaci škaíubinú (Bart. III.

366).

škamrat, -mu 1. písn domlou-
vati : Vyškamráí mu (vých. Mor.).

2. loudili, žebroniti (Jevíko) =
žgamrat (v. t.).

Škapa {=. skapá, od slovesa ska-

pat), herka (val).

škápa, nco nemotorného (val).

Škára 1. kže od slaniny: Uva-
íme syrový lebo huzený škárky
(dok. 106). V ostatky chodí chasa po
škárkách = vybírat slaniny. 2. stará

ženská.

Škárat, škrabat: poškárat stnu
(Maš.).

Škarbat, stará obuv (slov.).

škarédla, druh hrušek »škare-

dých«, ale chutných.

škaredos: Ve fšední den to je

peci škaredos dež šedi ceíé de
v hospod (Mal XXIII. 164).

škariúp = škraloup.

škarnica, -ce, kornout.

škarpa, píkop u silnice (it. scarpa)

a železnice.
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Škaupa, škarupina^ skoepina.

škavražný, hovorný (laš.).

skej, -a, Škeják, pl krejcaru

:

Mach nechél ani škejáka (Vlk 34).

Ten by hnát veš za škeják do Ho-
íomúca (Slav. L. XI. 484).

Škéit 1. ukazovati zuby: Ještrka
zubami škéí (Kda II. 293). Už Ma-
ena Feží a zubami škéí (Suš. 770).

2. zubiti se, smáti se: Všeckým sa

vyškéíí (Vlk 40). Srovn. šuit,
oškerovat sa.

škTab 1. otrok, lovk nespra-

vedliv týraný: Je tam za škTába.

Néjsu vaším šklábem (Zl.). Sak bych
ani za 100 rýnských takového škFába

ze sebe neudlal (Slav.L XIII. 130).

2. pošklebek : Eše si škláby díaj

!

(Slav. L, X. 304). Sná neidu na

škráby.? (ib. XI. 484).

škrabatý, ubreený, kdo hned
pláe : Hanba, taky šklabaty by
(Lor.).

ŠkTébif svtlem, špatn slab svítiti

(Vah.)

ŠkTebna, ženská, která se šklebí,

breí.

Ški'ebo, -a, chlapec, který se

šklebí.

škrhaf sa, klouzati se (val.).

škúra, y. m. i f., kdo asto
škúrá.

škúrat, stonav breeti.

Škurec, malý, zakrslý vepík:
Zabili sme edem takového škurca
(Vah.).

šknuit se, upejpatise: Tohle je

nevsta ! Ta ví, co chce a nešknuí
se (Žár).

Škúit se, ošklíbati se: Jak po-

ala kúiti, on (kocúr) se zaat škú-
iti (Suš. 711). Ta ženská se na mn
škared škúila (dok. 10).

Škobe, tra (Rokycany).

škobTa, -e, 1. ohnutý nž s dvma
držadly na odírání opaeného vepe
ze šttin, na Jicku : škrobla (škroba=
škrabat). 2. = perubra, díra vyse-

kaná v led (val.).

ŠkobTavý, vyschlý (val ).

škobrc ! a už letl = peškobrtl se.

Škobrtá, alauda arborea (slez.).

Škobrták, kdo se peškobrtí, pe-
stoupil na jinou víru (laš.).

Škobrtat sa, pevraceti se, pe-
valovati se: Dit v kofébce sa ško-
brtá (val.). Vodník vyskoil na kopku
sena a poal se po ní škobrtat (Kda
II. 260).

Škobrtel, škobrtek, skobríefec, ko-

trmelec (laš.).
^

Škobrtýc: Sét a najednúc škobr-

týc ' do zákopy = peškobrtl se,

spadl (val.).

Škoda 1. Kráva ide do škody =
do obili a p., kde škodu psobí.
Vehnat do škody. 2. s inf : Je ho
škoda v zemi hnit. Skoda ho by,
že sa dát tým šveriskom (Vlk 58).

3. škoda, že ^ vždy pece: Škoda,
že ste tak ^starý, a takové htúpoty
vyvááte! Skoda, že o tom vét,
a nebránit tom! 4. prtrž: Má hrobó
škodo (han.).

škoda — škodaka, kdo škodu
dlá, pasa ve škod nebo trhaje

trávu v obilí.

škoden : Tú cestu su škoden dva
rýnské = utratil jsem ne ve svj
prospch (Zl.).

Škodnjší = více škoda: Ach
škoda, peškoda pávího péreka, ale

je škodnjší mojéj najmiféjší (Suš.

301).

Škodobortel', -a, strjce škody
(val.).

Škodovat, míti škodu: Skoduju
dva rýnské (Zl.).

škobrtat, štrchati: V opasku
peníze zaškohrtaty (Kda II. 164).

Skoty =: vyšší školy, zvi. gymnasi-
um : Protože se chtapec dobe uit,

dali ho do skot.

škorba =: škatbina (v. t.) laš.

Školník = školák (laš.): Krajic

chleba, hrnek mlíka, to je dobré pro
školníka (ND. 121).

škopíek, dížka na dojení, hrotek

(Unovsko).
Škor = škvor (Dob ).

škoaka, lysimachia numullaria

(bot.).

škorec na špace, budka na špaky
(laš.).

Škorn, -í, tvrdá obuv (Maš.).
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škorupa 1. skoepina, 2. škraloup

(laš.)-

škorvánek, skivánek (hor.).

škráb = 1. škarbal (v. t.) záp.

Mor. 2. Myslvec stál bokem a škráb

!

obra meem ; hlava ulítla = škrábl,

sekl (Kda I. 67).

škrabák, kusý, useknutý starý srp

na trávu (han.).

škrabáky, pí. m. 1. závod, který

kterého pemže škrábnutím : j»Ty

brate, pojme na škrabáky !« Švec

si ped nj stoupl, a obr mu škrábl

po prsou (Kda I. 202). 2. nohy
škodné zve a ptactva, na p. lišky,

vrány a p. (val.).

Škrabat 1. Slováci »škrabú* jenom
zemáky, jabka »krúžrú«. Hanáci
»škrabajó* i jabka. Mezi škrabat a

škrábat se iní rozdíl: Koka škrabe

na dvei — škrábe pazúry. 2. =
holiti. Budu se škraba. Už si oškra-

bané? (= oholen) Btcha.

Škrábat sa, hrabati se, vtírati se

:

Dež by sa také škrábati (Slav. CL.

296).

Škrabek, -bka, kožka s oškraba-

ného zemáku (slov.) i jabka (han.;

tato slov. = kružéika).

škrabínoha: Má-li dít zamatlané

nohy, pohrozí se mu, že bude chodit

škrabinoha, a ten že mu bíato škoblú

oškrábe (ND. 41).

škrablisko, odrané pometlo (Maš.).

Škraboch, chrobák (han.).

Škrabotat, škrabat v kratinkých

pestávkách : Na he škraboce myš.

Škrait, škvaiti : vejce, slaniny

a pod.

škrach, ryba acerina vulg.

Škraka, rozškraená slanina s mlé-

kem ; mastí se jí zemáky a pohan-

ená kaše (val.).

škraíupina, škraloup (Perov).

škrambal =: škarbal (v. t.) han.

škrambata, -y, kdo pi chzi nohy
vláí.

škramuša, -še, 1, maska: E škra-

moše nosele na hobách (Vyhl I. 16).

2. stará ženština, škatula: »Dte, vy

škramuše !

Škramuža, -že, m., charabura,

slabý lovíek (val.).

škranet, plativé prositi, kou-
rati: Co poád' škraníš.'' (vých. Mor.).

škrát, -a, snhový škraloup: Uúl
chrústa boty ve škrát za sebú
(Vlk 37).

škata, -y, m, umounéný kluk
(pv. = skítek) val.

škrata sa (vy-), hojiti se, sbírati

se (val.).

Škrbát ^ 1. škarbaí, stará obuv
(val.). 2. kus kže pod nohu místo
podešvu (Kda II. 339).

skrek = skrek 1. scuchanina:

Niti sú sám skrek. 2. zakrslý,

Knirps: On veliký neuroste, bude
taký skrek. Hlete si skrka, jak

sa stává ! (val.).

Škret 1. zvuk, který vydává látka

trhaná : Zavadila sem o trn a sukna
už škreta. 2. o rechotu žabím : Žába
skrí, škrká, škrhoce, škruhoce. Jak
dlúho žába do sv. Juí skrí, tak

dlúho po nm mlí. 3. skípti:
škret zubama. 4. na koho, nevra-

žiti : Pes na koku skrí. Kdo na

koho skrí, temu Pámb strí (val.).

Skrka 1. skípot, dež mozekanti
špatn hrajó. 2. hádka: To béla

skrka! (Maš.).

škrkova: Nemožu dnes nijak

šit, poád' se mi ni škrkuje =: za-

drhuje se, dlají se na ní skrky (Zl.).

Škrdli = škrtiti (val.).

Škreek 1. = keek. 2. zlobivec

škeet: Kury škeely = kvo
kaly, chtíce hnízditi (Kda II. 108)

Srépka škeí = sedí na vejcích

Co tu škeíte a neidete žat? :=: se

dít (v hrubé mluv).
škená kúra = kvona (Kda II.

108).

škehá, -a, kikloun (val.).

škéhnit 1. veštti, s kikem se

hádati: Nebudu sa s ním škéhni
(Vlk 83). 2. sténati (val).

Skekat, -kám, -u 1. o zvláštním,

vískavém hlase kvony a p. Skée
jak voják (Slov. L. XI. 132). 2. na
koho = ogebovat sa (v. t.), sápati

se : Neškékaj na ma ! (slov., val.).

Škéknút, kiknouti z hrubá : Šké-
kni na nho, dyž neslyší (Zl.).

škeko, -a, plativé dcko.
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Škrhaf 1. v ei r zadrhovati, rat-

scheln (Vek.). 2. = škrhotat, -cu

o hlase žabím : Žába škrhá, škrhoce.

škrhTa, -ate = škrfa, škríacko,

selátko (val.).

škrhel', -hía, brzda u vozu.

škrherec, -Fca, ornica smíšená

s »kamením« : Ve škrhefci se roá
sypké kobzófe (Jicko).

Škíek = kíek, ke (Podl).

šriet sa o, hádati se (Podl.).

Škíka, hádka, mrzutost: Naj-

lepší z ruky do ruky, neteba
škíky (Slav. L. X. 383). Bude
s tým m škíku (val.).

Škia, -n, ploštice stromová (Zl,).

skíka, z bezových prut s pí-
klopem na chytání sýkorek (val).

Škíp, -a, husí kídlo, kosinka:

Nic neostalo, jak by škípem vymet
(Vlk 17).

skipka : Maj spoíem skipku =:

poškorpili se (laš.).

Škítat (za-, U-), špiniti: Je všecek

uškítaný := na tvái od jídla ušpi-

nný.
skítek 1. vlasy nad elem jako

vylíznuté a vzhru rostoucí (vých.

Mor.). 2. » uškítaný* kluk.

škižTa, -e =i šléda, ploský ká-

men (hor.).

škrk 1. starý (roztrhaný) háb:

Vtrhni na sebe jaký taký škrk a

sko na mašinky (pro sirky) Vah.
2. kmen' slovesa škrknút, oznauje
minulost a znamená 1. zvuk, jejž

psobí látka trhaná. 2. rychlý po-

hyb nkam neb odnkud; škrk ozna-

uje symbolicky intensivnjší dj :

Zachytiia se o trn, a sukna škrk!:=:

roztrhla se. Kúpaía škrk! a otevel
okno = skoil s postele (Slav. CL.
X. 471 j. Ztoéj skok! a škrk! ven
= skoil a utekl (Zl.). Koka za

myšú škk!
škrkanec, -nca = škrábanec,

maranec. Jaký só to tu škrkance?
(Btcha).

škrkat 1. trhat: plátno, papír,

2. := škrtat : sirku, pérem. 3. Žáby
pod mostem škrkajú (ND. 271).

škrkavka, hlísta stevní (val.).

škrknút, rychle skoiti : Škrkle

sme všeci na nohe (Vyhl. I. 32).

Škrtky, pl. f., tra (Vizovsko).

škrn, -te, škratko, malé, nevy-

splé dobyte, zvlášt sele (záp. Mor.).

škrnt: Do ji tam škrnio ==
plakalo (laš.).

Škrobák ^ chrobák, brouk.

škrobanka (škrabanka), polévka

strouhanková (slez.).

Škroba, -bu 1. škrabati zemáky
syrové (val., laš.). 2. koho, pomlou-
vati (laš.).

škrobeníca, škrobená sukn.
škrobky s cesty, bláto s cesty se-

škrabané íVah).
škrobTa, -fe, škrabaka kominická

(val.).

škrohnif = škéhnit (v. t.) val.

škront, šklebiti se, natahovati

moldánky; škróa^ kdo škroní (Je-

víko).

škroša, skín na nošení, jakou
mají kuenái (Zl.).

škroukat, krueti: Skróká mo
v boše (Maš.).

škroutat: malý ve velkých botách
škrótá (Br.).

škrpaía, -y, m., kdo pi chzi nohy
vlee, smýká (Jicko, laš.).

škrpaf, -pu, o špatné chzi, ne-

zdvihá-li nohou, obuví siln o zem
títi ; odtud škrpaný, druh tance, val-

ík: zahrajte nam škrpaneho (Jicko,

laš.).

škpa se, namáhav jíti: Škrpe
se pšky ped volama (Vyhl. I. 35).

škrpec, -pca = škarbaí, starý

stevíc (Opav.).

škrtaka, staré, odené košt (laš.)

škrtak, -a, záškrt (val.).

škrtanec, -nca, znamení po škrt-

nutí.

škrtit: Škrtí groš = stíská, ne-

vydává. Naškrtíí penz :=: nachrtú-

síí, tžce a lakotn nashromáždil (Zl.).

Škrtit sa, namáhati se : Na bych
sa škrtit na cuzí fudi (val.).

škrto, -a, kdo »škrtí groš*, skrb-

lík (Zl.).

škrtúsit, int. slov. škrtit (slov.).

škrubek, škrubky =: škrabky,

prach mlýnský (Brodsko).
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škrubka, organtin (Br.).

škrúbka, pantle »škrúbková«, tla-

ená, ervená stuha, Pressband: Že-

nich má voniku z rozmarýnu a škrá-

bek (dok. 180).

škrukovaf sa: Ni sa škrukuje
=: skrucuje v oka ; subst. škruek
(Slav. . X. 135). Maruši sa také

prádJo škrukovaío = smršovalo do

škruk, skroucených závin (ib. XII.

487) = škrkovat, skrek (v. t.).

Škruhco, -a, kruh na hebíku, na

který se nco zavšuje (val.).

Škrunty, pl. m., staré boty (Je-

víko).

Škrup, cardamine prát. (bot., slez.).

Škrupinka, skoepina oechová
(horií.).

Škrut 1. skroucená halouzka be-
zová (val. ZZ skrut), 2. = škruta,

kra ledová (han.).

Škruf, -i, drobounké kstky ve

vaeném mase, malinký drobet vbec.
Slova toho užívá se na sesilnní zá-

poru: Ani škuti neostalo i=: nic

(Vlk 17). Nedostaneš ani škuti =
nic (val.).

škrutata, y, m., umounný kluk

(han.).

škrutai se, títi pi chzi obuví

o zem z lenosti : Co pak se tak škro-

táš.? (han.).

Škuti: »Jak pak já mám stati .í*

Mám na sob škuti, « praví matka
v hrob. »Já škuti odházím,« odpo-

vídá sirotek (Suš. 161) = drobná

hlína a kamenci (srovn. šku).

škutina = šku (v. t.): Nemám
ani škutiny slanin. Nemáme drév

ani škutiny =^ nic.

škubáky, pl. m., draní peí: Pote
k nam na škubaky. Byli sme na šku-

bakoch (laš.).

škubán, trhan.

škubanec n. škubdnek, noka
mouná n. z mouky a brambor:
Uvaí hospody škubanc (Suš. 555).

Škubat, -bu 1. trhati: trávu, peí,

šaty, 2. pásti se : Škubaj moja, šku-

baj ! Škubajt kraviky na úhoe (laš.).

Škubávka, oví nemoc = prašívka

(val.).

škubenda 1. škubání, 2. škubán

(val.).

škuek = skrek 1. skrený, malý
kluk : Di ty škuku ! 2. Žvaek a) pi
ezání seky, b) Rola je samé škuky

;

pi orání a vláení pyovitého pole

(zaplhnného) dlají se škuky (Vah.).

škuTavý, šilhavý (Df.).

Skut 1. chlup prasecí, 2. nedobrota,

slota (nadávka dtská).

škuf, i, coU., chlupy pod šttinami

vepovými.
škutatý, chlupatý: list (val.).

Skutina = skut 1.

Škuti, vzdorovati, na schvál initi

(laš.).

Škvaenlna (škaenka, škvraka.

škraenica), vajeina.

Skvt: Sádlo skví, když se vaí
(han.).

Škvor: >Co's ty škvore malý tu

chtl.?* praví obr pasákovi (Kda 1.47).

škvraif v. škrait (Btcha).

Škvraka. v. škraka (Btcha).

Škvret 1. Masné na ohni škvri,

2. škvret zobama = skípati (han.)

škvrkovatt n. škrkovatét =
škrukova sa (v. t.) : ni, když se

pekroutí, papír, když se obezuje,

škvrkovatí. Když se pede, napo-

mínají: Nekru to tak, zeškvrkuje

sa to, bude to sám škvrek (Zl.).

Škvrkat: Žába škvrká. Co se trhá,

škvká. Sak by jím pi tom škvkalo

v buše (škvreio) Slav. L. XII. 83.

Škvrkat se, scvrkati se, srážeti se

(záp. Mor.).

škvrknút, pipáliti se, jen o vln,

vlasech, chlupech a p. které pi pá-

lení škvaí.

škvrnt, winseln, greinen: To
dcko poá skvrní ; odtud skvrn.

škvrzat: Zmrzlý snih škvrzá pod
nohama = kupí, vrždí (Jevíko).

škymrat = škemrat, žebroniti (N.

Msto).
škyra, puklina, štrbina (záp. Mor.).

Srovn. škéit se, oškéený.
Škýra, rta: Nadlal škýr po zdi

= poškrabal ze (Maš.).

škýraf, rtati, márati (laš.).

škývar, pívar na mléce, na po-

lévce (val).
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šrahaka n. šFaháky (pl. m.) =z

mrskaka (v. t ).

šlahanik, kdo chodí po šFahace:
ŠTahaníkm dávají se vajíka,

šrahún 1. vtev, jež se ponechá
na as ze starých na strom štpo-
vaném (Zl.), 2. dlouhý omlád z kmene
vyrostlý (Jicko).

šTahúnek v, pilka 5.

šlak n. /ak 1. šlépj. 2. okraj

sukna: Chlapci mívají šandy ze šlak
(záp. Mor.).

Šlakovat koho, stopovati (záp.

Mor.).

šTapa, 1. chodidlo, 2. šlépj.

šlapa, spodní pražec na okn
(Lor.).

šrapaa, -n, všední sukn (val.).

šrapeta =: šFapa (laš.).

šrapkaf, pomalu jíti: To by sa

nasfapkali (Vek.)

šTápota, šlépj : Brambory sázejí se

na šlápotu od sebe (R. a Z. 11). Ta-

kové šfápoty (od mokrých papuí)
na díážce (podlaze) nechával jak

medve (Slav. L. XII. 229).

Šlatec, -tca = svlaec (záp. Mor.).

ŠTažít, biem šlehnouti (slov., val.):

Já ti šražím koa (Suš. 7).

ŠTéda, ploský kámen (val.).

Šlechta, ploský kámen (slov.).

šTechtit, daiti se (o drbeži):

Letos se nám drbež málo šlechtí

(Zl.). Husy se jí tak šlechtily, že se

žádné jiné hospodyni tak nešlechtily

(KdaJI. 179).

ŠTeta 1. šFeda, 2. bidlice (laš.).

šlihovica = slivovica (han., záp.

Mor.).

Šlichta u dobytka, když druh druhu
pi trkání chlupy sede a kži prode
(han.).

ŠJInec, -nca, šlehanec od bie
(N. Msto).

Šlíž, -a, šUšek 1. ušoulaný kus

tsta uvaený. Šlíže jedí se pomaštné
a posypané. V nkterých osadách
slov. »šlížky ze zelím« zaaly se jísti

na škaredou stedu a jedly se po

celý pst: na syrové zelí kvašené

nasypaly se šlíže a promíchaly. Na
Podluží šlíže jsou zvláštní peivo
z režné mouky zadlané podmáslím:

udlá se peivo na zpsob podkovy,
upee se v peci, upeené poleje se

velou vodou, voda se sleje a šlíže

nechají se vypráhnouut; potom se

podkovy rozlámou, pomásti a po-

sypou. Kysané šlíže íkají tam kyslým
šiškám (v. t.), 2. ryba cobitis taenia

(Zl.), 3. fazole bílá, podluhovatá,

ploskatá (ND. 181).

šlížková masf, diaculum (že má
podobu šlíže).

šloha, -a, dílovedoucí v »díln«
(venkovské olejn), dokud bývaly

(han.).

Šlouek (-Ó-), nálevka z rohu, jíž

se nadívají jitrnice (Jevíko).

Sloupnout, šlápnouti (Jimramov).

Nemla ani na zem šlúpnút (dok. 8.).

šFová putna, co ma šle (kšandy)

(Jicko, laš.).

šlupe ( o ), stupe (Br ).

šmaný, chutný (val., laš.).

šmak euf. = šlak: Ba šmaka! (Zl.).

šmák, káer (záp. Mor.).

šmání = chábí, suché chvojí

(Brodsko).

šmaranec, nca 1. špinavý pruh,

2. sota biem.
šmaro, -y, vl šmáraný, pruho-

vaný (hor.).

šmarovat 1. bžeti, spchati: Ten
šmaruje! Smaruj mi = jdi odtud
(Btcha), 2. bíti prutem, zejm. o šmi-

grúst (Vah.), 3. mazati (z nm.
schmieren) val., laš.: Biíky šmarujte

(Suš. 756).

šmaruTa; -Te, kráva šmarovaná,
pruhovaná, má sivé pasy po sob
jako tygr (val.).

šmatera, -y, m., kdo stále klopýtá»

do všeho vrazí (záp. Mor.).

šmattach, kdo se šmatle, paká,
nepkn chodí: Sedfák ihél valacha

šmatíacha (Bart. II. 432).

Šmatlá, -a =: šmatlach.

Šmattat, -tlu 1. šmahati, pakati:

vyšmatlané boty, ausgetreten, 2. šla-

pati po nem : NešmatJaj mi mary-
jánku (Suš. 292).

šmattat sa, -tlu, ledva choditi

(vých. Mor.).

šmattoch n. šmotlocha =r šmatlá
(v. t).
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šmaUo, a = šmatlá.
šmátrat, tu, hmataje hledati,

zvlášt po tm: StáJ z lžka, na-

šmátrá! na stole sirky a rožél. Sotva
po tm dvei ošmátráí (vých. Mor.).

Smátu po míšku s tabákem (Slav,

L. X. 296). ezníci šmátú a do-

mlúvajú =: ochmatávají dobytek (ib.

XIII 372).

Šmatrcha = šmatera (v. t.).

šmidec (šmigec, šmitec), smyšec.

Šmidka chleba, skyvka (slov.;

srovn. šmignút).

Šmig, kmen slov. šmignút: Chyt
nožice a šmig, šmig, hn býí šátek

na póly = stihl jen dvakráte. Šmig!
ho prutem = švihl (vých. Mor.).

Šmiga, šikmý smr (laš.).

Šmignút, šmigat, íznouti, švih-

nouti: Ušmigí si prut. Smigl sa do
prsta. VyšmigáJ mu (vých. Mor,).

šmlgolif, zdrob. slov. šmigat (val.).

šmigrovaf, šlehati prutem (Slav.

L. X. 36).

Šmigrust, mrskaka (v, t.) z nm.
Schmeckostern.

šmigura, píjmení = ezá.
Šmihat := švihat: Stjte, nešmi-

hajte t. koní (Suš. 41).

šmihel', -hra ^ šviheF 1. hebký
prut, bi, 2. emének, jímž se oší-

vají cepy.

šmihova svinu, kži stahovati se

svin (Lor.).

šmik = šmig: Žena zatoila si

péro okolo ruky a šmik! péro bylo

ven (Kda I. 208).

šmikajda, -y, m., Beutelschneider

(Maš.).

šmikaná, hra na schovávanou

(Br. ; asi = mžikaná).

šmikravý, kluzký: chodník (Df.).

šmiknút, stáhnouti z kže: ovci,

zajíce, Šmikl kocúra (Df.),

šmikó, šikmém (han.),

šmikuranda,pobhlice (Jimramov),

šmirgust (pol. smirgust) = šmi-

grust. v. t. (Lor.).

Šmírnúf, šmírat, pejeti z lehká

ním hebkým: slámou, pérem: Šmír-

nút mu pérkem pod nosem (Slav,

L. XI. 95)
šmižina = šmihel (v, t.) laš.

šmižný, svižný, ohebný =: prut

(Jicko).

šmotrcha, -y, m., nešika.

šmotrka sa, int. šmoíat sa,

plantatí se, pomalu dlati (val.).

Šmuh, šmúšek, skvrna (val.).

Šmuk, aksamitka (v. t), pantle na
ozdobu klobouka
Šmúr, špína na šatech (laš.).

Šmura, -a, kdo »šmúrá*, špatn
piše, kreslí a p. (laš.).

šmurajda, -y, m. f., ušmouraný,
špinavý lovk (Vek.).

šmurá = šmurajda (Zl.).

Šmúraf, špiniti: ušmúraný, umou-
nný v tvái. Zas sa tam cosi šmúe
ten as = kaboní (val.).

šmuravý, šmurastý^ tmavo pruho-

vaný (val.).

šmurka, šmurovaná fena,, koka,
koza.

šrcwxrý^, šmurygán,\išp\nér\ec (val.)

šmurygaf, int. slov. šmúra, špi-

niti (val.).

Šora, tenší pípletek na konci

bie, k ní pivázána jest »kytka« na
práskání (ND. 202).

Šorec, rca = šora; Ty nejsi

u ma ani toFéj jako šorec = nic

(Vek.).

šorovat bi, dávati novou šoru:
A vy šoraé, šorujte bie (Suš.

756).

šupák, nos (potupn): Pleskni

ho po šupáku!
šupenda 1. kdo šupe. 2. zama-

zaný kluk (val.).

šupkaf, všeten pehlížeti: Ne-
dám si do všeckého šupka (val,).

Šra ve he \. vsazené peníze,

o nž se hraje, banka : Vyhráí ceíú

šru (Zl.). 2. profit: Ten z toho má
také šrko (Jevíko).

šnrka, -a, der Pfeidler.

šnycar, stolaský nž (val.).

šo ! zvuk, jímž se zahání pták,

slepice a kuata: Šo! ptáku jaabý
Bart. IIL 3).

šobácnú. šlehnouti (Vek ).

šobástnúf : Z nenadátéj dosi Macha
šobástnúl po zádoch = petáhl (Vlk

56).
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Šobolit, šobolcovaí 1. títi, roztírati

:

cukr do tsta strouhati (srovn. še-

polit), 2. hladiti po tvái (han.).

šobat, mingere cum strepitu

(Zl.).

Šohaj, -a, hezký, pkn rostlý

chlapík : Pod našem vokénkem hezké

šohajek stál (Suš, 224).

soch, šos u kabátu (záp. Mor.).

Šochoit (roz-) naježiti: peí (val.).

šokaó, volati šo ! na slepice: Po-

šokoj tam na kury (Lor.).

šolaka, pokladnice, do níž chasa

v hody vybírá píspvky (záp. Mor.).

Sólistka, drobné, zakrnlé ovoce

:

Letos só te hroške samá sólistka

(Maš.).

šomta, -y, m,, kdo se šomtá.

šomtat se, loudav jíti (Kunštát).

šoplstat se L brouzdati se (N.

Msto), 2. Volné rukávy košulí sa

jím šopFstaly kole ruk = voln se

otvíraly (Vlk 67).

šorá, -a, škaredý šorec hanácký.

Šorec, -rca, druh sukn, v. Tetnica.

Šost \. = šos, 2. šotalý kabát

(Opav.).

Šostka, lopatka na vsazování

vdolk do peci (han.; :=. šustka, od
slov. šoustati?).

šošat = šobat (v. t.) val.

šot, tašká, íiluta.

Šotit, šiditi, taškaiti.

Šotcaf 1. šlejdrovati: san, 2. n-
kým = chopiti jej za prsa a k sob
a od sebe jím strkati (val.).

šota, pracn jíti, hrabati se:

Šotáí dár na horní konec ddiny
(val.).

Soukat fazole do dlka (záp. Mor.)

= šprtat (v. t.).

Šoulek (-Ó-), prst z rukavice (han.).

šouply (-Ó-) ^ šóplý, útlý (han.j.

špac, -a = špaek (laš.).

špacovaó = špásovati (Lor.).

špaek, velký semel, kousek deva,
silnjší než blecha (v. t.) a toliko na
jednom konci asi do polovice síznutý
(ND. 180).

špajda, šinatlati, šantati nohama
(las.).

_

špajdavec, -vca, šmatlavec: špaj-

dufa, o ženské (laš.).

špajdl' = špejl (val.).

špak 1. = špaek, 2. bago: špaka
uživa (laš.).

špatádaf, hledati po skrytých

místech, zbouzeti (val.).

Špaléta, pléva (v. t.).

špatúda = špaláda: A mn
dnes zasej nešpaíúdáš po he (Slav.

L. X. 36). Obrajti všade špalúdali

= pátrali, prohlíželi (Vlk 100).

Špara 1. skulina: De jakú šparu

peFézli (Vlk 100). Matka híedta na
synka spárami pes osnovu (Slav. CL.
XL 225). 2. úzký prostor mezi dvma
staveními tsn k sob piléhajícími

(val).

spára, ratica, kopyto rozpoltné
(Dob.).

Šparák, drát nahoe v rukov
spletený, na cídní dýmky.

špárat, šparušni 1. píchati do
skuliny, 2. šíti (val.).

špata 1. co špatí, špatným iní,

2. osoba n. vc špatná. To je špata

íovk := špatný. Také píjmení
(Btcha).

špatít, špatným initi, hyzditi, po-

mlouvati: To špatí ceíú ddinu. Ten
obrázek kosteJ špatí.

špatný, škaredý: Všeci se z nho
smíli, že jaké klobuisko špatné má na
hlav (Kda I. 122). Soused má pod
okny bainu velmi špatnou, která ho
mrzí (Kda II. 273).

špechta, pleskati, žvaniti(Jevíko).

špelíf, striti: Tak tebú špelím!

Špelím t do bíata (Bart. III. 354).

špeár, nejvtší hebík, na pibí-

jení desek.

špenk, -ka, švih vyrostlý z ko-

ene, zvlášt švestkového (Zl.).

šperák (šperok), špižírna z proutí

spletená na uzené maso, slaninu,

sádlo (Místecko).

šperka, slanina (Místecko, Frý-

decko i pol).

Šperky, pl. m., i f., zabijaka (vých.

Mor.): Práv trefili dobe; u dcery

zabíjeli, pišH na šperky (Vyhl. II.

238). Dostali zme šperk (= ochut-

nanou ze zabijaky). Poslali zme jim

šperk. (Btchaj.
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špeta 1. spojené konce prst,

2. co se mezi spojené konce prst
vejde: Zašlo mi za pahnozty, ne-

možu ani špety udíat. Pidajte eše
ze špetku (vých. Mor.).

Špetn = špatn, škared: Tei
špetn hredži (Suš. 496, laš).

Špetnút =: šeptnouti, muknouti:

Ani nemukí. Ani o tom nešpetá (val.).

Špíca ; pl. špice, paprsky devné,
upevnné v hlav kolové a v lou-

kotích, kolu pevnosti dodávající (vz
1. II 6.).

Špiák 1. silná motyka na štrk
a lámání kamene, nkde kylhof n.

krompá zvaná, 2. škopek na hrozny

(dok. 288).

špika 1. houba russula pratensis,

2. druh hrušek, 3. sirka (Zábežsko).

špidlák, škopek na hrozná =
špiák (dok. 148).

Špidtatý, špiatý, pichlavý: Posíáí

mi špidíaté psáni.

Špihta, ledajaký krejí n. švec

(Zl.).

Špihtaka, práce ostudná n. leda-

jaká, zvlášt tesaská.

špihtat, -hfu 1. ezati neumle
n. tupým nožem: Nešpihli poád'
toho chleba. 2. neumle šíti.

Špihólet = špihíat: chléb, ne-

rovn krájeti (Br,).

špich, beka, kadlub: Pinesla

špich plný veten (Suš. 767).

Špichárek, police na nádobí ku-

chyské (slez.).

špichél, -chla 1. trn špidlatý (Zá-

bežsko), 2. hl s píkami, na níž

se udí maso v komín (Jevíko).

špitek, -íka, špejl do jitrnic (Zl.).

špinavka, carex pulicaris (bot.).

špincovaf, špinícaf, int. slov. špi-

nit: Dyž toto je všeckým na po-

horšení, a bude lidi špincova (Slav.

L. XII. 387).

špíndra 1. práce, od níž se snadno
ušpiní, 2. tretka.

špindraf se s ním, piplati se:

Co se s tím budu špindral (Kda
II. 317).

Špinit 1. pomlouvati, 2. plísniti.

Špinvka, druh hrušek.

Špiran, -a, dubnka (han.).

Špíraf, pabrati se v jídle, bez

chuti jísti (laš.).

špirek, škvarek (Vek.).

špitera, -y, m., malý, slabý lovk,
chudák.

spíž, i/zií"-^ 1. homole, vršek cukru,

syrá; špížková .«;l. 2. devná ná-

doba na sýr, dole širší než pi vrchu

(Jevíko) = faska (v, t).

Špižírna, -n byla komora pro zá-

sobu mouky, vaenin, na sušené
ovoce a p (arch. III. 26, han.).

špiechtat se r= chlemtat se,

smáti se pi mluvení (Jevíko).

špfh : na šplh = šikmo (Vych.).

ŠpChanec, -nca: Píuh neuoráí nic

hliny, ostáí šplhanec (Zl.),

Špliza, -e, hladké kamenci (laš.).

špTúchat, špfuchotat : Tekutina
v sud neplném, když se jím po-

hybuje, špfúchá, špfuchoce (Zl.).

špCuchtance, -, kapánky do po-

lévky (han.).

špiuchtanina (o), šplochta, po-

lévka ledajaká, brynda (Jevíko).

Špluchtat se ve vod, blát, šplí-

chati se, broditi se.

šponár, -a = špeár (v. t.) Jicko.

Šponit se, cébit se, plakati (Maš.).

Špoka, kapka (Maš.).

Šporhél', -a, šporkélt, -a, šporovná,

Sparherd.

špraka, hraka (han.).

Šprek, nedosplý kluk: Ba i ten

Pazderk šprek tancoval s ženským
jakýmsi výrostkem (Rok I. 150).

šprhonif se, namáhav jíti :

Chromý se došprhonií (laš.).

Špra, e, pl. šprfe, -, látka.

Šprlit, šprlami hraditi: Ped naší

zahrádka šprlená. Kdo pak ji šprlil }

Má milá (Bart. III. 160).

šprlový plot = šprFení, ze šprl.

špat se, sebú, mrskati sebou:

Ryba se špá ve vod n. chycená
v ruce. Rak sebú tak ve vod
špál (Zl.).

Šprt, malé dcko: Ty šprte! To
sú šprti! (Zl.).

šprtata, y, m., n. šprtavec, kdo
šprtá nohama, pi chzi jich ne-

zdvihá (Jicko, val.).
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prtanec: na šprtanca, hra ve

fazole (ND. 181).

Šprtat 1. ukazovákem fazoli svou

pro i fazoli spoluhráov n. do dlka
posouvati (ND. 181). 2. hrabati:

Kúra zašprtaía, zrneko vyšprtafa

(laš.). Šlo dia chodníkem, šprtaío

špendlíkem (Suš. 159). 3. šp. jabka,

škrabati nožem, jak dlávají bezzubí

(han.).

Šprtat se, pomalu a šoupavjíti:

Ten malý šprt jak sa šprtá! (val.).

Než se k nám došprtal, sndli ho
brablenci (Suš. 657). Staenka šprtajú

sa s hleku do kostela. Ryba šprtá

sebú na suchu =z špá sebú.

šprtavý, šmatlavý: Za chvilku šel

ten ostatní ábel s tím zápisem, celý

chromý, šprtavý (CL. XI. 265, laš.).

Šprtnút : Ryba vyšprtta se mi
z ruky = vymrskla se (Zl.).

Špruek, -ka, vodní žížala, tém
vždy v koleko skroucená (Zl.).

špruchel', -chla = šprušeF, píka
žebrová (Jicko) = šprucMa (val.).

šprýa = špat (v. t.) val.

šprýt, nádivka do jitrnic: Pipraví
si necky na míchání šprýtu do ji-

trnic (R. a Ž. 60).

špulec, -Ica, int. špulá 1. žabí

potr, 2. ryba pulec (Slav. CL. X.

470).

špunk, co zstane z »esáku»
n. »paísek« (esané koudele lnné)
na vochlice za hebíky = cucek,

gracka, žvoek, 2. ob. pl. pichycené
bláto vespod ženských šat (han.) ==

šubry, šišvorce.

špunit se 1. venku se špuní =:

je mlhavo, poprchává, 2. natahovati

moldánky, plakati (záp. Mor.).

pukat: ušpunkat suknu, dole

blátem zamazati (han.; slov. zašubrat).

špunt, malý chlapec.

Špúra, stopa, pam (val.).

špurjérík, nejmenší nebozízek,

perliek (Dob.).

Šrák, kšanda.

šrákat se, jíti pomalu, vléci se:

Ten se jaksi šráká! (záp. Mor.).

šreje, -je: Držéi v ruce kame
trochu šrejú = šikmém Ve svislách

je k vrchu šreja (Zl.).

Šrotovat (šroubovat), vymlouvati,

vytáeti : Ten to kdo ví jak sce ve-

šrófuvat. Ten se z teho vešrófuvál

(Maš.).

Šromot = šramot, hluk: Tu na-
jednou veHký šromot se strhl (Kda
I. 156).

Šrstaf, chrupati : Ovce zaaíy
šrstat seno (Slav. L. X. 39).

Šrstf, onomat. výraz pro zvuk
zpsobený tením neho suchého,
drobného : Písek srstí ve vln (Slav.

L. X. 39).

šrše, -ša, zlobivec.

šršTavá pda, když se neoe,
zmokne a náhle uschne. V takové
špatn vzchází, zvlášt epa (han.).

šršre, a = srše (val.).

Šršák z= srše (Drahany).
šrtka (šrotovat, sekati maso),

1. dlouhý kus uzeného masa po
délce rozplený, tak že ob ásti
jen na tenším konci souvisí, aby se

mohla šrtka povsiti. 2. prospch,
podíl: Každý chce mt z toho jakúsi
šrtku (Vlk 47, L. X. 383).

Šrty, pl. m., háby, staré šatstvo

(laš.).

Šryk n. šrek, druh révy: hrubý
pe, sází se okolo dom a stodol,

má velké, bílé hrozny (Podl.).

štabárat, štabarcovat, psobiti
hmot, zvi. pehazováním hmotících
vcí, na p. na komoe: Co tam
poád' štabárá? (Zl.).

štabarc, -a, hmot (Zl.).

šakel, -kla, klacek (Jimramov).
Štamfáty, pl.. m., vinohrad (Ra-

djov).

ŠtangCa, -le (st. štanda, nm die

Stande), štoudev na vodu ; stává

v síni v kout (val.).

Štárata, -y, m. := kdo stále do n-
eho šourá, nedá pokoje = šoura
(Btcha).

Štárat, kárati: Slepé ku staral

hlochyho (Vyhl. II. 25).

Štarc = štabarc, hmot (Zl.).

Zdchovský fojt, vidúce ten veliký

štarc a kik, se súsedy ven vybhl
(arch. 1. 143).

štarcovat na nkoho, hurtem po-
bízeti (Zl.).
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Štartif = štaiti, zdobiti (val.).

Štebel', -bFa = píka na žebi

(z nm. Stabel) laš.

Štelisko: Baa al do smrká, a

z tohoto obuškového šteliska se

spustilo mléko a odtud do gelety.

Pak vytáhl obušek ze smrká. Když
z toho obuika dojil . . . ; tedy asi

toporo, devná rukov (Vyhl. VI.

XIX. 901).

Šteii, štouchnouti (val.).

Šttovat se, chystati se v. što-

lovat.

Štník n. štynko, má 10 pásem,

pásmo 40 nití, 30 pá.sem je pe-
dynko, 60 štník je štuka (Jevíko).

štermína : Mívali na nedli boty

pknjší, se štermínama t. s holín-

kami (Vyhl. II. 177).

Štipek, kousek (uštípený) : Ne-
máme štipka chleba (záp. Mor.).

Štográva, -. tra (Stelíce).

stok, dlouhý, úzký stl na kozlíku;

bývá v hospodách vesnických (Vlk

89).

Štotova se, chystati se : Stolovali

sa postavi vezu (Slav. CL. X. 134j.

Kpaía sa na zea štolovat (ib.

XII. 85) = štelovat.

Štráf, -a, m. = pruh (Btcha).

Štráfat 1. otruby, v. mouka, 2. ká-

rati slovy, dobírati si nkoho v ei
(slov.).

štráfenica, ce, druh jablek.

štráfka, v. mouka.
štraganda, sthování (val.).

štraga sa n. štrachat sa, namá-
hav se vléci (o churavéni, sešlém

lovku), choditi nemotorn n. na-

máhav a vrážeti do pedmt, zvi.

když se nco nezruného nese : Ja

budu sa já s tým na hru štragat!

(Slav. L. XI. 177). Už sa štragá =
jde si pkn zvolna, maje pospíšiti.

Nemilí hosté >sa z izby vyštragali*

(Zl.).

ŠtrajhoTec, -fca, prkénko na srov-

návání obilí pi mení = Streich-

holz (val.).

štramTat sa, -mlu = štraga sa,

v. t. (val.).

Štrbáek, eriophorum angusti-

folium (bot., val).

Štrbá, -a, pastvisko porostlé

šípím a trním (Df.).

štrefjatý, štráfovaný, pruhovaný
(laš.).

Štrélas, tra (Blažovice).

strk = štrk (val.).

Štrkrávka, studnice v horách

u Rusavy (Slob.).

štrnástka, 14 snop složených

(Btcha).

Štrofka, režná- sukn, kytlice (laš ).

Štrochtaf sa, -cu, chystati se:

Strochtáí sa na nho, že mu vybije

(val.).

Štros, -a, druh holub: kídla,

ocas a hlavu má erné, ostatek je

bílý.

Stru kat, ždarat, štourati: StrukaH

do toho (záp. Mor.).

Študlat = špihlat, zbyten a

ledajak ezati : Dti rády študlají

(Kt. Dod. I., záp. Mor.).

Študyrovaf se s nkým, hádati

se, vaditi se: Dobe sem sa s ním
poštudyrovaía. Ja sem se z mu robu

(ženou) zeštudyrovaí. Ten by erta
peštudyrováí = pehádal (Jicko,

laš.).

štuchat =: trkat (v. t.).

štuchnút, striti: Stuchnu ho do

bíata (Suš. 361).

Štuka = štika (Vvhl. VI. XIX.

736).

Štula, podkop na roli, aby voda
odtékala = die Stolle (záp. Mor.).

Štujísat, dopadati na nohu, kul-

hati, klátiv choditi (Kunštát).

Stulit: Stolil s ém = mrštil; do
nho =: stril (Maš.). Srovn. štulec.

Šturcova, náhliti: Nešturcuj na

ma ! (val.).

šturnút, drcnouti : Sturnul do dveí
(Kda II 213).

štutrova = šutroba (v. t.). Opav.
Štverák 1. tvrtý roj, 2. úl se

tverými velami.

štveraký = tverý.

štvernica, -ce: Mlátili ve štver-

nicu = 4 osoby.

štvero : Dit chodí po štveru
(Vyhl. VI. XIX. 330) = tvernožky.

štvernožky, po rukou i nohou:
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Slepý Jan lezl štvernožky okolo ši-

benice (Kda II. 65).

štvrf, i = pí (han., laš.).

štvrtaka : Nejhorší psina (zimnice)

je štvrtaka =: která se každého
tvrtého dne opakuje (dok. 76).

Štvrta, -n, tvr (míra) Opav.
štyra, der Zwitter,

Šuba, bývalý mužský i ženský
kožich svátení, modrým suknem
obšitý, lišinou premovaný. Za stará

bývaly i nádherné šuby se zlatým
tepením: Povezte za mnú aj šubu
nov (Bart. III. 477).

Šuby, pl. f., tra (dok. 188), vi-

nohrad (Cejkovice).

šubeníca, -ce = šibenice: Stoji,

stoji šubenika (Suš. 158, laš.).

šubra 1. ušubraná ženská, 2. =
šuber, satureia (bot.),

šubry, pl. f., gen. šubr, bláto

okolo spodku na ženských šatech =
šišvorce (v. t.): Prš dešíku hustý,

aby šubry rstíy (Suš. 724).

šubrat se, -bu (u-, za-), urousati

se, ucourati se : Dvice mly krátké

kanafasky, aby sa nezašubraíy pi
práci (Vlk 24).

šubinkovat se, chodit kole úhl
(Plumlov) = šibinkovat (v. t.).

šudif = šiditi (val., laš.).

Šudolit = vrzolit: Tak to enom
šudoliío, jak dyž muzikant žmolí

šmigec kofofónyjú (Zl.).

Šudrhot, otrapa, otrhanec (Lor.).

Šuhaka, houpaka (Opav.).

šuhaj = šuhaj ; šuhajec, statený
šuhaj ; šuhájek, hezký šuhaj.

such: Ani suchu = ani ei
(hor.).

Šúch, hadra (val.).

šúcha, títi : ošuchany kabát ==

obnošený (laš.)

Šuchta = š^ichta, šukavý, zdlou-

havý.

Šuchtaf se, ^drobn. šuchlonit se,

plésti se : Suchl^nií se mezi nimi

(laš.).

šuchma =/ šišma, komu dílo

nejde od ruky =: šuchla.

šuchmaf sa, šukati se: Lenoch
sa šuchme (val.).

šuchnú: Vzaí hrnec z vodu a

šuchnuí mu to do tváe (laš.).

šúchot, der Schutt (val.).

šucholif, zdrob. slov. šuška,
šeptati : Poád' cosi šucholíja spotu
(Slav. L. XI. 322).

šuchorha, i, f., neisté obilí, za-

rostlé travou, ovsihou, ohnicí (smo-
tlacha), špatná krm dobytku (Val.

Klob.).

suchot, šepot: Mezi lidem stal se

suchot (Kda II. 114). Poád' máte
spolu jakési suchoty (Zl.).

šuchotat 1. int. slov. šuškat: Kdo
to šuchoce? Nešuchoc! 2. int. slov.

šuchtat: Už sa medvd' šuchoce, pi-
vféká mu ti ovce = pomalu se

ubírá (Suš. 695).

šuchta, šukavá, loudavá ženská.

šuchtá, šukavý, loudavý muž.
šuchtaka, nepatrná n. loudavá

práce po dom, úklid a p., která

lovka zdržuje od práce obvyklé:

Ve všední de nebylo na takovú
šuchtaku dy (Slav. L. X. 135).

Hana z rána mía poád' jakúsi

šuchtaku v izb. Co sa s tým dotef

šuchceš.? (ib. XI. 225). Zašuchuchtaj
sa tu na chvilenku, až pijdu: zabav.

i brinze uprodám, i másla, tož

tak už sa šuchcu = sich fretten

(val.).

šuchtna, žena šukavá.

šúkaka = šuchtaka (v. t.). Zl.

šukat, postrkovati fazole do dlka
pi he =r šprtat (v. t.) sev. Mor.

Šukat sa, pomalu pracovati: Ne-
šúkaj sa s tým!

Šukavý, kdo pomalu pracuje; šu-

kavá práca, které neubývá.
šul', šuTec, sulek 1. ušoulaný kousek

neho mkkého: Vidl, že lovk
z té slatviny hlínu vytahuje a dlá
z ní šulce (Kda I. 33). Na sv. On-
deje dívky kladou do necek šátky

na šuFe zmotané (Mor. lid 6). 2. malý
okrouhlý kamének (Kda I. 256).

3. uzel, suk: Udlé si sulek na nos!

(sev. Mor.).

šuTá, -a, tlustý lovk (Vek.).

šúTance (pl. m., val.)., sulánky

(pl. m.. Br.) = šlíže (v. t).

šulaka =: šolaka (v. t).
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ŠúTatj nco mkkého (tsto, hlínu)

na dlouho a na okrouhlo prsty váleti

(val.).

ŠúTaf sa n. šufcovat sa, loudati

se, zabaviti se : Kde si sa šúFáí (val.).

šulinec, -nca, nco ušúFaného.

Šulístka = sólistka (v. t.) záp.

Mor.
Šulif, váleti : PišuFuí beku piva

(laš.).

Šulý, ošumlý (val.).

šúm, -u, pny na roztopeném
másle n. mede (Schaum).
Šúmed, pl. f., vinohrad (Ra-

dj ov).

šumla: Tam béla šumla = rej

(Maš.).

šumelit se = chumelit se (sev.

Mor.).

Šumna, jméno ovce =: šumná
(val.),

Sumina, les (Litovelsko).

Šumitaf se, potáceti se: Opilec se

šumitá (Vah.).

šumnota, paráda : Nbyío takej

šumnoty na svt (laš.).

šumný, hezký, fesch: Sumná dv
ica (val., laš.) Všeci fudé na iíu

hreá. jaká je šumná (Bart. II. 74).

Botky šumne byíy (Suš. 129). A v tym
našim Pišu jest tam šumn (Suš.

388). Rada šumn chudžiš = hezky
obleena (Suš. 541).

šumplica, -ce (šompleca) 1. me-
telice, 2. mela, rvaka, též hluná
zábava: O té šumplici dovdli se

policajti (Vyhl. I. 78).

Šumtavý = šúkavý (v. t.) záp. a

sev. Mor.

šúé, -á, náplava (Podl.).

Šuntrák, tra (Poenice),

šupa = šupka (laš.).

šupáky, pl. m. 1. nohy (potupn):
Natáhl šopáke = umel ! Maš).
2. pantofle n. obnošené stevíce.

Šupaná, -n 1. pohanka upražená,

na mouku semletá a ve vod za

kaši uvaená. 2. žrádlo praseti ze

šupek pohanených a zemák (val.).

Šupat 1. hodn jísti: Afe sa's

našupal ! 2. Dyby byla kosa na-

bróšená, co by ona drobnó jatelinko

šupala! (Suš. 638).

Bartoš: Dialektický slovník moravský.

šupavo: Martinek má botky na
šupavo, aby mu to necupalo (Suš.

561).

šupelíca, -ce^ metelice (val.) =
šumplica.

Šupt, int. šupotat : Prší tak šu-

poce = šustí, šelestí. Afe ráno bude
šupt! = mrznouti. Šuplo mu =
dostával strach, napkalo mu (v. t.).

Šupna, jméno kozí (val.).

šupina z oecha, z vejce = skoe-
pina (Zábežsko).

Šupka 1. slupka, 2. víko oní.
šupkat, šoupav choditi: V tch

papuách sa fa šupká (Zl.). Míadéj
dáme stevíky, aby si šupkaía (Suš.

420).

Šúplívý, nepodárný (val.).

šuplstat se po zemi, soustav se
posouvati (Kunštát).

Šupovica, -a, vysoká epice zimní

(dok. 177).

Šúr, šikmý, diagonálný smr:
šúrem, na šúr. HFedí šúrem = šilhá.

Svagera jéí šúrem a šúrem = sem
a tam, kížem krážem (Vlk 70).

Rozdrapiía si šúrem zástru =r ven
koncem (Df). Všecko mu ide jaksi

šúrem = na pi (slov.).

šuraa, -n, m., šilhavec (laš.).

šuránek = letnica : Mam jenom
ten jeden šuranek, kery mam na
sob (Suš. 602). Srovn. šorec.

šúrek, vl »našinský« (domácí),

proti volu uherskému (hor.).

šúi 1. šúrem (kivo) nco d-
lati (ezati a p.) val. 2. šilhati (laš.).

šuri'a = švrFa, quirlen: Un tež

ve všickym šurfo = všeteka (Lor.).

Šurp, -u 1. ruda na ovoci, 2. lu-

pínky kže ve vlasích (vých. Mor.),

3 prašivina (záp. Mor.).

šurpá, -a, ovoce rudou spálené,

zakrslé jabko, hruška.

Šurpivý, íurpUvý (Jicko) rudou
opálený = ovoce.

šury: !Chodí šury múry =: sem
tam bez úelu (Jicko). •

Šurý 1. šikmý, nerovný: šurá

deska = kivá; nádoba šurá z=z

která nestojí rovno. ára ide šuro ^
kivo. 2. šilhavý: Židuvka je šura

(Vyhl. VI. XIX. 644) Srovn. šúr.

29
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šurymaa, -n, ervená sukn
vlnná, s ernými pruhy (val).

šus, blázen: Co s ním? dy je to

šus.

šusosmef, i, f., daremné, neisté

obilí: Priésoí do mlýna, a je to fen

taká šusosmec (Dob.).

šust, -a, m., poteštné, vrtkavé

dve (Opav.).

šúst: Tož chyta babu šúst! s ú
ze dveí = vyhodil ji (dok. 247).

Všeci plakali, a já šúst! ven = utekl

jsem (dok. 87).

šusták, mch vycpaný >šústím«,

senem, slámou, za podušku kravam
(val.).

šusák, sukn z tenkého plátna,

vyleštná (v. letnicaj.

šústat 1. títi rukou, nohou, 2. bíti

prutem: Vyšústál mu (vých. Mor.).

3. stíkati vodou : Vzata hrotek vody

a šúst! na (Jicko, laš.).

šustec, -tca, luštinec (dok, 126).

Šustí 1. suchý list na stlaní (hor.),

2. drobné roští, drobné halouzky

suché i s listím, suché chvojí (val.):

A jak ho zabili, šustím ho pikryli

(Bart. II. 15). 3. obklasné listy tur-

kyn (slov.).

šustinky z oech, skoepiny (sev.

Mor.).

šustka, živé, lehké dve (han.).

šustky, pl. f. 1. stevíky z er-
vené skopoviny, zelenou aksamitkou

lemované (val.). 2. kroupy ledové

(záp. Mor.).

šústky, pl. m., obklasné listy ku-

kuicové. Klasy se »ošústajú« až na
nkolik šústk, tmi svážou 4—

6

klas a povsí nahambálky. erstvým
a sušeným šustím krmí se krávy.

Také na n zavšují hrozny, ucpá-

vajíce láhve, obtáejí zátky, zaplétají

hívy koním (dok. 117).

šústník, klnika lna šustí, suchý
hst (Dob.).

šustnut 1. švihnouti biem n.

prutem* šúst ! ho. 2/stiknouti vodou.

šuša, še, lišpinná, nepoádná
ženská (záp. Mor.).

sušák, šušaa, zakrsalý (vých.

Mor.). '

Šuša=: šuškat, šeptati (laš.).

šuše, -ša, (sušen) 1. uschlý

sopel v nose, 2. na svíci, lamp, spá-

lená ást knotu : Uti šuše. 3. na
ovoci na vrchu proti stopce uschlý

kvt. 4. nedosplý, protivný kluk:

Vil se pižení ledajaký šuše do obce,

sušenky, pl. f., sušené ovoce (dob.).

šuškat, int. šuchotat, šeptati.

šušky, šeptem: To íkám po šu-

šky (dok. 270).

Šušák, kdo se s prací šušní, lou-

dav ji koná (val.).

ŠUŠnisa s ním, piplati se (val.^.

šušnál', n. šušmvdr= šuše (v. t. 4).

suta, -y 1. kráva bez roh 2. 20
žemliek lnu (v, žemlika).

Sutana, - =^ šuténa = šutka^ koza
bez roh (val.).

šutnka: Ubohá panika, má
myslím bídu, chodí jako šutnka =
ošumlá (Zl).

Šutky, pl. f., menší gajdy valašské

:

napitý jak šutky.

šuteica, -e, švanda, junda: Tam
béla šuteica! (Maš.).

Šutoica, e, metelice tvrdým
snhem drobným : Horší byío v zim,
dyž pišly šutoice (Vlk 13).

šutoif, mésti snhem, snžiti (val.),

sutý 1 kusý, dobyte bez roh:
Chudobná dveka mezi bohatýma,
jak sutá kozika mezi rohatýma
(Bart III. 14). Bez té zahrádky být

by ten náš domek sutý =: kusý, jako
bez podstatné své ásti (Zl.). 2. ošu-

mlý : odv. 3. prázdný: Je tam
u nich v izb suto (val.).

šúvarina, semýší (plevel) ve vy-

mláceném obilí: Ten jame je sama
šúvarina (hor.).

šuvelf sa, bortiti se: deska na
slunci.

Šuvrý, suvirý, šubirý, ze^uvieiý,

zbortný (val.j. Žebrák ceíý šuvirý

nemože sa zpími=: všelijak poki-
vený (Slav. L. XIII. 371).

šuvírem = šúrem (val.).

Šváb, velká fazole erná, fialov

strakatá (val.).

švácanec, -nca, sota karabáem.
švácaf, švácnút, svait 1. bíti, ude-

iti, praštiti : Šváct ho po híav. Ku-
chaka švácía hrncem do kuta (Vlk
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80). Švacií ím ke dverom (Dob.)

2. híavú šváca = házeti (val.). 3. ve-

liký kus ukrojiti, ustihnouti, nemo-
torné useknouti a p.: Ušváci si gavaí

chFeba. Ušvácía si prst (Zl.).

švaek: Když se pede koudel,

zbývají kousky s pazdeím, zvané

švaky (val.).

Švaka, švadlena (laš.).

švajcnó = íznouti; ušvajcnó
= uíznouti. UšvajcJ teho kus(Btcha).

Viz švácaf!

Švajco, -a (pol. szwajca), silné

pímé šidlo (laš. ; šidío tu znamená
ohnuté, ševcovské).

švajdat se, choditi švajdav, šmat-

lav, kolébav: Než on se pišvajda!

(Jevíko) = gfajdat sa (v. t.).

švajdrena = švadlena (val).

svajé, švadu, svadnouti (Frý-

decko).

švátaf, dlati švalky: Tak se to

švaía v hub jak šiška (laš.).

švaíek, svalená ástka nerozd-
lané mouky v omáce nebo chleb
(val.).

švaTena, svalkovica^ polévka drob-

ková (slov.).

švaTka, švadlena (Jicko, laš.).

švancar, švýar, šafá v panském
dvoe.

Švancara, silná hl (od Vele-

hradu).

švandraka, nesrozumitelný jazyk

cizí.

švand raf, -du, pomalu, z tžká
jíti (o starém n. neduživém): Ledvá
švande. Ledvá sem sa došvandráí

dómu (Vah.),

švandrít, švandrkovat, mluviti

cizím jazykem neznámým, nebo
vbec rychle, nesrozumiteln: Svan-

drkaía po nmecky (Suš. 697).

švarný i švárný 1. istý, istotný

(srovn. nešvára) : Si ty švárná ho-

spody, si ! vait nám muchy v po-

lévce! (Slov. obr. I. 351). 2.

pkný hezký: Švárný šohaj (Suš.

167). Švarná dveko, pod' sem!
(Suš. 183). Ml jest synek kon
švárná (Suš. 532, z Vydi). Máme
teho už švárného zasátého = hodn
(Dob.). Božátko, on móh m ai

švarné peníze (val.). 3. statený:
Neboj se, syneku, žádného, mám já

bratíka švárného ; dyby t chtli
zabiti, my t budeme brániti (Suš.

201). A pi tom ohýnku dvanást
švárných synk (Suš. 181).

Švec 1. ryba acerina vulg. 2. plo-

štice zdobená. 3. vodomil.

švehtaf se, títi se : Provaz se už
švehía (laš.).

Švejhat, šmatlati: sešvejhané boty

(N. Msto).
Šverc, -a, pašer: Jedenkrát šli

šverci, co nosili tabák z Uher, na

Slezsko (Vyhl. VI. XIX. 900).

Švery, pl. m., rozedrané šatstvo,

švony (Vek.).

Švestky eské na Morav šlovou

:

trnky (slov., val., karíátky (podl.,

dol.), kadlátky (han., hor.), slivky

(hor., laš.). — Mor. švestky jsou

drobnjší, suší se n. vaí na povidlí

jako trnky.

Švícat = švácat, šlehati: Zaala
dit švicat protem (Vyhl. I. 140).

švidra, -y, m. = švidratý, šilhavý.

švidraa, -, švidratá ženská.

švidrat, -du, šilhati. Srovn. svdr.
švidratý, šilhavý.

švidrnoha, -y, m., kdo chodí

švidrem (svdrem), šourem, kivo
(Zl).

Švidro, a, = švidra (Btcha).

švih, -a, 1. úzký emen, 2. ocas

hovzího dobytka (Jevíko) = šmih

(v. t.).

Švihák 1. vrbový prut, 2. vyrostlý

chlapík (laš.), 3. druh tance (Suš.

602).

švihat': Ten strom švihá! = pkn
roste (Vah.).

švihel', -hfa = švih (v. t.).

Švihíý, vyšvihlý, svižný (val.).

Švihnout : Z Gránska švihle nama
do Oher = rychle nás dopravili

(Vyhl. I. 34) ; švihnut sebou =: rychle

se nkam odebrati.

Šviholit, štbetati, hovoiti (záp.

Mor).
Švihotaf, švitoiti : Laštovnka ráno

stava, švihotava (Suš. 197, laš*.).

švihovec, -vca, bezový prut na
dti (val.).

29*
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švihuTa, -e 1, švihaka, 2. jalová

polévka zasmažená (val.).

švihún 1. výhon, prut, stromek
vysoko rostlý (srovn. šviha), 2. švihák.

švihýcaf, -ám, švihýcnú, int. slov.

.šviha, švihnut : Kúpaía švihýct

kíobúkem o zem (Slav. L. XI. 484).

A já jak držím ten míšek v ruce,

švihýc! ho ním po hlav = švihl

jsem (ib. X. 297).

Švirgat, švirgatý = švidrat (podl.,

hor., val.).

šviinkat 1. o nemelodickém zpve
ptaím: Vrabec švirinká. 2. o ne-

umlé he houslové: Sviinkali na
husle (dok. 157).

švitera : Laštovnka švitera, ta

nas ráno zvoía = švitoící (Bart. II.

274).

Švitora, švitoiti : Laštovnka ráno

stava, švitorava (Suš. 197).

švon, švonec, hadra.

švondat se, planta se.

švonec, cancor: Má suknu sám
švonec. Co z tch švonc udtám ?

(Zl.).

švorterný, vzdorovitý, nepovlný:

Já ti šlažím koa švortelného (Suš. 7).

švrek = cvrek: Je jak by samy
švrky jedl := vyzáblý (val.).

Švróky, pl. f., slzy : Tak mu švrky

tekly z oí : Vstoupily mu švrky
do oí (Kt.).

Švrky, pl. m., na Švrkoch, tra
(Vizovice).

šveta, jméno ptáka (Zl.).

Švrina 1. = smrk 2. živice, pry-

skyice smrková (laš, ).

Švriní :=: smrí, smrkový háj (laš.).

švrdllkat, neumle hráti: Švrdlikái

cosi na husle (Zl.).

švrgra, -e, = smrk (val., laš.).

Švrgiica, -e, mladý smrk (val.,

laš).

švrgrovlna = smrina (val.).

švrhol, pták fringilla serinus.

Švrk 1. Udíalo to švrk, švrkj a

už mní vlasy opáfeny (Mal. CL.
VI. 587). 2. =: smrk.

švrkra, -e, zakrnlý smrk n. jedlice

(laš.).

švrrák, moutev. Dlá se z vršk
jedlic, místo naraženého kroužku
zubatého nechají se stonky vtví
(Slav. L, X. 380).

ŠvFaf, moutiti; zdrob. švrliga

(Slav. L. X. 376); švla sebú =
mrštn se otáeti.

Švrlikat, švitoiti: Laštovika švr-

lika (laš.).

švrn, -te, malé dít :=z skvrn.
švrfák, V^ litru (Vek.).

T, .
píklonné (eth. dat. ti) je asté

v laštin ; dodává drazu a vyskytuje

se jmenovit v odpovdech : kata,

veti, vru. »Da}a si kravum?*
»Dala«. ti se reduplikuje: Tež i
bych ja ho trhaía (Suš. 340). >Byía

tam?« »Byíati.«

fa, fanu, inu: /»a, všeci Tudé

všecko víja* (Vlk/73). »Je ten íovk
bohatý?* >a lía mu híšnú, a jak!<

»Mám-i í ^varni.?* »anu, ud-
lajte si, jálT chcete.*

tabaka, druh hrušek.

tabach = tabák (Lor).

fábolí, honem bžeti (val.).

Tábor, tra (Budjovsko).
tacmo 1. desátek knžský (laš,).

2. Ve Slezsku sypou pastýovi v kr-

mašný (hodový) štvrtek po mrce
z kusá, emuž íkají tacmo.

táka: Jemen a pohanka na
Valaších se tácá, t. j. váže se v malé
snopeky, a snopeek takový slov
tácka. Tyto tácky stavjí se pak na
poli po tyech k sob, klásím

vzhru, aby vyschly, a takovým
tyem tákám íká se stonek (stava

do stonk).
tácky, pl. f., (na táckách) n. táka

pl. n. (na tákoch), kotou, koleko
(val.).

tad, taje = tady, tu (hor.).

tadekmatu, tadematuk = tudy

(Br.).
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tadyk = tudy, zde (Btcha).

tadým, tadýmka, tadýmto = tudy
(Kunštát).

tadytky, tadytkom=^\.\xáy (Tebí).
tadóto, touto cestou (Zábežsko).

fágaf, -džu, tadžgat^ -ám, makati,
hnísti (val., laš.).

tah 1. Bel tahem v hospod =:

poád. Je tahem nemocné. Tahem
se spoíem vadijó. 2. Dó na nho
psi tahe = natahuje se jako liný

pes, je ospalý (Mal.).

tahák, tahadlo u pumpy (Jevíko).

táhavo míuvi, pomalu, zdlouhav
(val.).

táhfo 1. provaz, jímž se pivazuje
pavuza. 2. u vozu, železný prut,

k nmuž zavšeno jest váhovisko

(vz II 29). 3. vleka (Zl.).

táhaf konop, vybírati z moidla
(hor.)-

táhnut: Ve£ už táhne na desátú

(Slav. L. X. 378). Už n táhne na
padesát, táhnut olej, burák ^=. liso-

vati.

táhnut sa, ubírati se: Kam sa

táhnete? (Podl.). Táhne sa jak smoía,

mrano = jde pomalu.

tahoun, smyka u boty, za kterou

se bota na nohu natahuje (sev. Mor.).^
nataha (v. t.).

tahúcí: Má sušjére tahúcú =
ze které se lesy vytahují ven (Dob.).

tahún 1. vtev pvodní, ponechaná
zatím na strom peštpovaném =:

šlahún (Zl.). 2. = pojímky (v. t.)

val.

taják = tak jak (val.).

tajat = táti: Zitra nám bude tajat

(slov., val.).

tajemnica, -e, tajemství (laš).

tajit sa, zapírati : Netaj sa, šak

som sa já dívá! (Bart. II. 4, hor.).

tajový as, Tauwetter (laš.).

tak: Tak, ja vru tak, pisvduje
(hor.). Dyž sem zpívala, tak sa krávy

pásíy = pkn, velice. Tak sem se

lekí! Och, tak sem vera píakaía!

(Slav. CL. XI. 323). Co je do týda
šest dní a šest nocí, od veera do
rána a tak den osvítíí, t. j. jak mne
tu vidíte, bdící, nezamhouila jsem
ani oka. V Assisi sme byli tak štyry

hodiny = asi (Vyhl. I. 63). Šak po
nm tak nic néni = bez toho (val.).

Tak týden mla sem pomocníka i=

práv ped týdnem (Kda II. 192).

Tak rok byía povo. Cho mj
milý, do tak roku (Bart. III. 194;
attributivn = do dneška za rok).

Pokaj až do tak roku, jak bude. Je
mi dlužen od tak roku = loni v tomto
ase si vypjil ode mne. Nech si

na takto rok iných kosc hfedá
(Bart. III. 516). Prší, tak apoce

; jí,

tak mu od huby prší; zmokí sem,

tak ze mne téklo; zpívali, tak ddina
jaaía (význam úinkový). A dyž ty

tak, dyž ty si's vzal kamaráda z vojny

za kmocháka, nech ti vil kamarád
ai maso kupí (dok. 12; ell. = když
ty tak jednáš). »Enom dyž si a bude
považoval: a posíúcha a!< >Ach,
takto, musím éc, ona sa ke mn
má pkn « = co se toho týe (Slav.L XI. 322). — Nkdo na nco
hubuje a po vysvtlení uspokojivém
ekne: >Tak jako tak!« = jeli tomu
tak, neíkám nic.

takej = také : Macháek takej sa

nestaráí, jak bude dáféj (Vlk 22).

fakota, -cu, klábositi, žvaniti (val.).

fakotina, žvast: To sú takové a-
kotiny (Slav. L. XI. 179).

takovný = takový (Lor.).

takový 1. = tak: Me nézme takovi

jadrni jako te. Bez tch hodin je to

takový smutný (Mal. XXIII. 221).

2. nepatrný: Zabili zme edem tako-

vého škurca = nevysplé, nevykr-

mené prase. 3. zvláštní, dležitý: »Co
je nového.?* >A nic takového* (co

by stálo za e). Nic takového se

nestato. 4. Tož šak n povz, já to

nebudu žádném povídat ; šak víš, že

néjsu taková (abych to povídala,

klevetnice). 5. Dyový jádra taky
nemajú ženy takový jest (euf. = t-
hotné) dok. 129. 6 Pídavné jméno
takový se rádo vynechává: De naši

nebele, abe im bele órok nedále. On
néni, že be zapíatií (Mal. XXIII. 41).

takva, euf. sakra.

fakvit sa: Mn bez brýlí tak, tak

že sa ty litery akvija = neurit
znaí (Slav. L. XII. 421). Mach sa
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UŽ máío mezi stromy akvii = znail

se v nejasných obrysech (Vlk 42).

Strniska holé, eše že to zefé sa

zde onde akví (Slav. L. XIII. 371).

Kostel sa v dálce enem akví = obti-

skuje se. »Takví-ji sa ti jaké svtlo.?*

ptal se kdosi slepého žebráka. Ozi-

miny sa akvíja = sbírají se, zota-

vují se. Takví sa mi, akví sa mi
v híavé = tane mi na mysli, nco se

mi v hlav plete (val.).

táTa, -e, ást (z nm. Teil): Na
konec v tom prahu zakopala táfu

(Suš. 779).

taTafatky, pl. f. = šarapatky (v. t.)

val.

táliga, pší valašský vozík o dvou
kolech, na nmž rozvážejí žebe, lo-

paty a p. po svt.
talón : Než se vrátil, byl ženich

v talón == zmizel beze stopy (dok.

249).

tam (tame, tamo, tamej, tamoj,

tamok, tameky, tamejky, tamyk, ta-

myky, tamykoj, laš.) : Dyby býí ne-

božtík strýc na svt — Pámbu mu
tam odpus = na vnosti (Slav. L.
XII. 229). Nebu mi tam! t. dlúho

(Jicko). Že má v tch hoíuboch zá-

pole — no nech si tam má! (Slav.

L. X. 37). — V laštin slyšeti toto

píslovce za ei velmi asto, sluchu

cizincovu zcela nadbyten: Dži tam
do hruma ! To je tam darmo ! Un
tam nubliži žádnému. Ja tam ne-

pravím, že . . . Ai trávu jedli Fud;
no, ja sem ji tam njidaí, afe híadu

sem se narhuí. O vodu tež tam nni =:

o vodu není potíž.

tamodtá = odtamtu^ odtud.

fampadta, pl. n., nohy (hrub).

ampa sa = ápati se, šmatlati

se po mokrém, na p. po mokré
roli : Ten ampafái kde se tam zas

ampá! (slov.). í

tamtery, pl.f.,Spielmarken (Teš).
tamyk = tam : Švarné dževky

tamyk su (Stfs. 660).

tamzdejší lovk = tamjší (Slav.

L. X. 135).

tana, tanuska, taniti (v dt.
ei) ND. 24.

faata se, -cu, potáceti se (laš.).

tancuTa, -fe, která ráda taní.

tancúvat, iter. slov. tancovat (vých.

Mor.).

Tanenica 1. vrch (Vizovsko).

2. U nás v Malenovicích jest jeden
kopec a nazývá se Tanenica. To
tam ty kuzForky se sbiraíy v puí-

noni hodinu a tuž tam tancovaly

(Vyhl. VI. XIX. 900).

tanenice, pl. f., houba clavaria.

taér, -a, talí (hor-).

tanula, -e, která ráda taní (dok.

69) = tancufa.

tanušek, taneek: Nepjdeš do
tanuška (Vyhl. VI. XIX. 789).

taný, -a =: talí: Chléb vysoký
jako taný (Suš. 682).

ápy, pl. m., nohy (hrub).
fápaka, blátivá cesta.

ápal, -a, sí s dvma oblouky
kížem na holi (Strážnice).

apaa, -, motyka (hrub) Vek,
ápat, -pu 1. siln našlapovati,

2. (apkat, apuškat) rukama tleskati.

3. mlaskav, nepkn jísti: Všecko
sápe (chutné, nechutné). Co to poád'
ápeš.? Dy a bude bofet bruch!
4. nepkné vci mluviti: Kdo má
»hubu nevymáchaná*, ten ápe.
api, jísti nco šavnatého, zvlášt

ovoce: Chíapci apili to ovcko
(Slav. L. X. 375).

apka se vynasnažuje, aby n-
kterého ze spoluhrá apnout mohl,
t. j. ruku na nkoho vložiti, tepnouti

ho; odtud apka = apká (Kda II.

342).

apkat, pomalu, z lehká tlouci.

Když je máslo stlueno, ješt se

apká, by se srazilo v kouli. Tapkalm ruko po lécách (Vyhl. I. 72).

apóšek, uapkaný, ucouraný(Mal.
XXIV. 342).

apuškat, tleskati rukama (v dt.
ei). íká se: ap, ap, a pušky t

pojedeme na hrušky atd. (Btcha).

taran, beran na zarážení kolu (laš).

taráa = žvaniti (val.).

taráa sa 1. toulati se, 2. stho-
vati se: Kde sa s tým (nábytkem)
potaráá (Vek.).

taras, -a 1. chvojí: Šle na taras

do lesa (Zábežsko). 2. živý plot
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(Podl.)- 3. odrážka v ece (Lor.).

4. pole na stráni (Jevíko).
táraf, plácati, žvaniti: Co táráš.?

Poá o jednom tárá (val.) ; int.

taráa (v. t.).

táraf sa, toulati se: Zas sa kdesi

tárá! (val.).

tarazgaf, iter. slov. tára = ta-

ráat (v. t).

tara, -e 1. ter (val.), 2. Nata-
huje taru = moldánky (Zl.). 3. upla-

kané dít.

taravý n. tarivý, plativý (Zl.).

tarina, jméno ovce strakaté (val.).

tarit, breeti (vých. Mor.).

tarit sa, durditi se: Pro sa

taríš.? (Zl).

targavý n. tarkavý: kráva, jež má
erné n. ervené skvrny po bílé

srsti (val.).

tarkoš, strakatý pes (val.).

tarmak, první den dvoudenního
jarmarku, dobytí trh.

tartas, hluk (záp. Mor.).

ta rvasi = harvasi, povykovati
(val.).

'

tarygovaf, bhati, lítati (val.).

fafaný ^ ananý, krásný (v dt.
ei, las.).

tatar 1. z prut spletený švihoun na
pomlásku, 2. pastýský bi, mnohem
silnjší obyejného bie, druhdy
poádný provaz, pipevnný na krát-

kém, pevném biisku, »násadkou«
zvaném. 3. karabá: Dyž pjdu za

stádem, plesknu si tatarem (Suš.

483). Se mi zdá, že tatar bude mt
hody = dostaneš bití.

tatarák, tatarok^ puškvorec (laš.).

tatareek, kostný knoflík u ko-

šile (val.'.

tatarka, plevel podobný pohance,

listy má vtší, bujnjší, kvtu skoro
neznáti, malinké zrno je ve tvrdé,

tlusté šupce (val.).

tatarovat, bíti karabáem : Ženu
budu tatarovat (Suš. 610).

tatik, taka: jménem tím mluví

žena o svém muži (vých. Mor.).

fafúcha, klechtanice, nedobe pi-
pravené jídlo : Také auchy ja nerad

(laš.).

fava = ava, velbloud (Df.).

taž : Dvucha pasía kaice, a vo-

íaía ich : taž, taž, taž (Suš. 405, laš.).

tažitý, podlouhlý: kame (val.).

t píklonná ástice 1. snad, asi:

Bude t desi zamrzíý Váh (Slav.

L. X. 379). Žutochvost ohledá t
si místo na hnízdo (ib. 38). Hoké
je to; bude t v tom poiýnek (ib.

XII. 190). 2. drazov pleonasticky

:

Myslím t, že to už bude zkyslé

(ib.). Vidišt ho =. hle, hle; po-
dívejme se na nj (Vlk 56). Srovn.

rus. pajom t = pojmež. Dle
toho nebylo by správným mínní,
že eské t skládá se z enkl. fsije,

a že tedy tvary jsouté, kdyžt a p.

jsou nesprávný (Vodika v as.
Mat. mor. 1901 str. 165).

téct : Proso tee =. zrnka vy-

padávají (je-li vtrno). Srovn. »ptáci

proso vypili*.

teeTec, -Ica, hlavní proud eky
Moravy (slov.).

-te a -tel' jsou námstkové živly

složených s pedložkami píslovcí

tam, kde ked a kel (v. t.): dote,
odte, pote — dotef, odteF, potef,

ztuodtef, ztamodteF, zateF = dokud,
pokud atd.

tedaj, tehdy (laš.).

tede, iedéky := te (Tišnovsko).

tedovaj, tehdy (hor.).

thni sa, tísniti se, tlaiti se:

Thniío sa tam tolkého fuda jak
kaše v hrnci (Vlk 7).

tejcít, dychtiti, toužiti: Tejcí do
domova (N. Msto).

tejdenek := týden: Ped tejden-

kem, v tejdenku (Jemnice).

tele: Když jalvka poprvé k te-

leti jest, udlej jí ze tí vajec svítek=
když se má oteliti (Mor. lid 255).

Jak pijdže voják na vojnu, to mu
daju efa na hbet a kravsku nohu
na rameno (laš.). Daía dia do tráv-

nice do telate = na jednu stranu

hlavu, na druhou nohy, jako tele,

když se nese v placht (Vah.). Ne-
stoj tu jak tele Machovo = hlupák,

nemotora (vých. Mor.).

teTacko, tele trochu odrostlé (val.).

tratník: Kráva ma cosi v tlat-

niku, Gebármutter (laš.).
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TeTecnik, -a, jméno trati u Lo-
všic, na níž se snad telata pásávala?

(Btcha).

teTej (laš.) = toléj (val.), tolik.

teFenec, -nca, tele býek (val.).

tTesnosf, euf. ženská hanba, jako
• pirození* mužská (laš.).

telí, -á, -é, toliký (hor., laš.).

telika, tele jalveka (val,).

telif se : Ten se tli = táhne se

pomalu (laš.).

tekovy, Utkj/, tak veliký : Terkove
pynize (Lor.).

tFuch, telátko (pezdívkou), hlu-

páek (laš.).

temToch, slepec (Df.).

temnica, -ce, vzení: Jánka do
temnice (Suš. 792). Dala bys mn
tú Koryanskú temniku (Suš. 138).

temný, slepý (Df.).

ternu, proto: To ja temu pravim,

že sem to sam vidžeí (laš.). Srovn.

emu.
ten a zvlášt stední to 1. mwd

mnohem asteji význavz vytýkavý než

v jazyce spisovném : Te si iimijó

stópa, te Malékove dfata! Ten
pival tak te kíáske do té zem
vpFeskaí. To ist vám ekía Francka,
tá klebetnica. Kad to tade pudu
do Perova.'' Tož bude to pršet'.?

Toto zas bude prše 14 dni, jak je

ten svt zatažené! (Mal. XXIII. 262).

Zdaž bych sa toto nestyéí, takový
míadý chlap (býti tak tlustý) Slav.

CL. XII. 131. Lidé by sa chystali

set, a toto nechce pršet! Dyž toto

poá prší! (Zl.). A dyž toto cosi

tá Fetojší zima je taková mocná

!

(Slav. L. XII. 274)'. Janku, tob to

dochtor nepovéí, ale já to vím

:

ty to máš umít do týda (Slov.

obr, II. 123). Už toto/ tetí rok, co
tam (na hbitov) /miíého mám
(Bart. II. 349). Kmáu ty, ma miíá,

košulenku šiješ ?/To tob, syneku,
jak pomaširujel (Suš. 583). Jak ste

upocení! To ste utékali! (Slov. obr.

I. 291). To on se tak zapálíí! To
on tak skoro odešel! = proto. To
prší! (hle, jak silno prší!). To zme
si dali! To sem se leki!

2. Stední rod bývá nékdy s pí-
hanou: Ti cegáni, nic to nedlá, a
je to taky živo, takové statek ! (Mal.

XXIII. 162;. Vri to po m, eslim to neužere? (o psu, laš.). Néni
toho nikde, a jak sa to oháiíá! (na-

dutý lovk). Neumí to ani za-

zpívat! (dívka).

3. Nkdy náméstka to iivozuje

místnjší vysvtlení: Lodil si jo, lodil,

to kósek po kósko (Bart. IIÍ. 42).

Má mamnka miiá okýnkem se dívá,

to na vráka jeábka (Bart. III. 2).

4. Velmi asto bývá vytýkavé to
pi píslovcích a výrazech pedlož-
kových. Ve výrazech pedložkových se

námstka neshoduje s podstatným,

jménem, klesly-li tyto v píslovce:
Poá néni teho hdy. Gdy to bylo?
Viš, v to zemn, jak zme vozelc to

divi. Zamrzlo na hoío, až potem na
to jae navaFeío snihu a nemrzíc.

Debe to beío v zemn, to be se

s tém masem mohl držet', afe v to

lite to hned' zavoní. Tehda po to

tmn mu to už nestálo za to tam
jezdi. Sil sem mu na protiv, a jak
sem mu na to protiv šil, potkal sem
Jánka. Jak sem vám ikal, v to

vdn nic neudlal a veir utekl

(Mal. XXIII. 362).

5. Námstka ukazovací m,ívá druhdy
význam, sdílný (ethický): Ležf, Feží,

ležet bude, až ten andl trúbit bude
(Suš, 16), Co sem se nachodil po
téj tmavj noci (Suš. 400) Kolko
ty tch dtí máš? (Suš. 197),

6. Námstky ukazovací užívá se

asto v pohodlném slohu vyprávcím

:

Potom šli do zámku. A dyž do toho
zámku vešli . . . Vylezl na stechu

;

a dyž na tú stechu vyFezl . . . Pišla
na zpadek (=: spátek) ; a dyž na ten

zpadek pišla . . . (laš.). Podobn:
Staenka, ti poá padú. Jozef, ten

rád chodí do školy, afe Janek, ten

raí za kravama.

7. Námstka ten mívá význam,
pídavného takový: Já nesu ten, abech
ze sebe nechal dlat' blázna. Já nesu
ten, abech neuml odpovdt' (Mal.

XXIII. 361).
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8. Vytýkavé ten spojuje se s píd.
jménem takový: Majó tam mušek,

takovéch tch ernéch s terna zo-

bákama plno. To díóhy obili se

fepši míáti jak takový to zaškudly

(Mal XXIII. 362).

9. Ten i ten znamená tolik co

každý: Chebi lovk ten i ten, tak

to Jankovi nesmime mn tak za

zly (Mal. XXIII. 362).

10. K náméstce ten pidávají se

píslovce tam^ hen, tot; tam ten =
onen : Na téjto stran, tam na téj

stran. Tento jemen je pkné, afe

po tam lem nic néni. ^ hen ten

ukazuje na osobu ponkud vzdá-

lenou, tot ten = tento (Mal. XXIII.

361).

11. ten znamená dnešní^ letošní;

tam ten verejší, loský: Nespaía

sem celý týden, ani tam téj, ani

téjto noci (Suš. 631). Téj noci ne

spaly, na druh nebudu (Bart III.

197). Ten rok = letos, teho roku;

tehoroní = letošní (val. hor.).

12. Tento podle svého ukazovacího

významu zna^nená asto to, co se hojné

vyskytuje, tedy * obyejné, prosté*, na

p. : tento lovk = obyejný lovk,
tedy rolník proti mšanovi, táto

serka =: zápalka obyejná proti

švédské: Temato serkama na vte
nezapáli. Pro u je tento lovk
sprosté, ona be chtla nejakyho

pána (Mal. XXIII. 363). Co tam
bélo samé šlecht! A tito ledi moseli

jenom pod bránama stát a po stran
v kotech (Vyhl. II. 22) Moc se

hích tam zešlo, he tito lidi = krom
panstva i obecný lid (Br.). A co
myslijú, že títok lidi vil se s tým
možú extrátovat.? (dok. 14). Ale to

nebyly tak tyto ženský, do ví, co
v tem bylo (dok. 253). Já vás ouroky
zažehnávám, zpátení i tyto= obecné
(Mor. lid 203).

tenica, -e, tenká košile nedlní.

tenj, comp. adv. tenko: Pokraj

to na tenj.

ténka, týnka, tyka (záp. Mor.).

tenkel', -u, špalda (hor.).

tenko, málo: Po tenku jich tam
bylo. Máme penz po tenku.

tenký : Dyž pro tó tenko jeli, stí-

brný voze mli, dyž pro tó klostó

jeh, slamný voze mli = štíhlou,

stepilou (Suš. 758 '. Tenký hlas = vy-

soký (op. tlustý). Tenký vtr = pro-

nikavý, ostrý. Má tenké uši = bystré.

teuký, pkn tenký.

teúnenký, velmi tenký.

fepa = zlehka uhoditi, tepnouti;

odtud hra : na tepáno (Btcha).

teplejšo : za tepféjša ^ za vt-
šího tepla (val.).

teplíce, pl. f., teplé krajiny: Na
sv. Jana sttí boani do teplic letí

(Mor. lid 82).

teplina 1. Ddina je v teplin,

v teplém údolí, chránna od severních

vtr (val.). 2. tra (Litovelskol

teplo : Rybník se loví na ti tepla

:= každý tetí rok (Tel).

tepTúko, píjemn teplo.

teplý, bohatý: To je teplý strýc;

má nekerý tisíc.

tpnú, tepnouti, plesknouti Cval.).

teprv (hor.), tepráv (záp. Mor.)

:

Tepráv mn chceš ovsa dávat (Suš.

531). teprem, (Jicko, laš.) : Teprem ty

plakati budeš (Suš. 461), teprum
(slov.) : Tu sem si teprum zpomí
(Suš. 665), teprym (Lor), teprú (slov.).

potr, jikry rybí.

teraj, tudy (Frýdecko).

teraz, terazky, nyní (laš).

tazg, -u, drobné, ostré kamenci:
Pole byío sám irý tazg (Vlk 9).

tet, stáím, vlhkem tlíti: plátno.

trcha, tíže, bím: To je hrozná
trcha, sami toho neuzvihnem! Ha-
dai sebrali své trchy a šli (Kda I.

270).

trina, íérinka:^\.éí\ndi (títi), nco
uteného, odrobinka, kousíek neho
(hor.).

terš, -e, f., tíže (záp. Mor.).

terygaf, sthovati: Už zme ho vy-

terygali. Strnást dní ped sv. Duchem
ovce terygaj sa na salaš.

tesa, otesané devo, dlouhá la
u plotu, na niž pibíjejí tye (záp.

Mor.).

tesa, -a, brouk tesaík (val.).

tesklivý: Día je tesklivé = nepo-
kojné, když se mu na p. ežou zoubky.
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To je s takovým nemocným moc
tesklivé := trapné, moc vystojí, kdo
ho opatruje (Vah.).

tesknit, toužiti: Má mamika neví,

za kým mé srdeko ve dn v noci

teskní (Suš. 199).

tesknice, pl. f. 1. domácí nemoc,
Heimweh (val., laš.): Tesknice ho
beru. Král vidl, že by tam od tesknic

musel umíti (Kda II. 118). 2 Ná-
ruživou toužebnost po milenci nebo
po milence v okolí Rožnovském na-

zývají tesknicemi (Kda II. 327).

teskný: Žádalo se^ aby ten, kdož
písahá, tak inil na tesknou útrobu,

t, j. na tšutrobu ili na laný žalu-

dek (arch. III. 139).

tesový: Dvorekje ohrazen tesovým
plotem (Ž. obr. 91) v. tesá.

tšena, jméno krávy (val ).

tšit se emu, nadíti se : Netšte
se, chlapci, mému maryjánku (Suš.

734). A já sem sa tšil pein, duchn,
vil moja híavnka na holé buchne
(Bart. III. 671). Jak zemáky dobe
neokope, tož sa jím može netší
(Slav. L. XII. 43).

tešl'a, -le, sekera tesaská (val).

teté, -a, manžel tetin (val.).

tetkovaf komu, íkati tetko: Ona
mi ttkuje (laš.).

tetlucha, aethusa cynapium (bot.).

tém (tým), proto: Tém ja to po-

vídám (Zábežsko).

též, (val., laš.): 1. ve vt impe-

rativn znamená prosbu: Deje mi
tež vody! 2. v otázce vlídný draz:
Co tež tu robit? 3. dodává vbec
výrazu vlídnosti a srdené pítulnosti:

Ale tainku, vy se tež dživni (Lor.)

:

Malinko, dole mi tež do kuzn ! Ej

di tež! S vámi tež ve fazole hra!
Co tež to tu je.? Což to tež byío? Kaj
tež su naši syrc? Ale dit, dit, co

tež nepravit^r Moc-i též ten kabát

koštuje.? Kaj tež idš, sestiko ma
miía.? (Suš. 5). Ach Bože muj, Bože,

co je mi tež zle (Suš. 465). Jak se

ti tež ty kraviky pasu (ND. 208).

tža, -že, tézár, tíže, trcha (laš.)

:

To je tža, to ja neunesu.

tži sa (aži, jažiti), tížiti se =
stíhat sa (v. t.). Tží sa ím to bra
(hor.).

tžko : Varaj (vari), bo mam tžko
t. j. nésti, vézti, tžko nesu, vezu
(laš.).

tžký: Ryž je tžká zrnem. Ani
sem si nepomyslel, že by ten baoh
býí tak tžký nés (val.).

Tchán, tchyn mezi lidem mor.
není nikde známo; na Zlínsku, na
Hané i j. íká se jim >tatíku, ma-
mnko*, na Podluží >svadební tata,

svadební mama* nebo »svat (svatík)

a svatka«, oba šlovou »svaté«, sva-

tové; toto také známo na Val., na
St. Hrozenkov > svako «= tchán. V pí-

sni z Velké (Bart. III. . 454) : »Tam
a, Bože, tam a, de bych byía sama,
de by né cvegruša nerozkazovaía«,

cvegruša znamená tchyni. Na záp.

Morav (Meziísko, Tebísko) tchán

a tchyn šlovou >pantatik« a >pani-

matka*. — Na Zlínsku svatíci jsou

rodie ženichovi a nevstini navzájem.

tcho 1. domácí zlodj. 2. obilí,

které hospody nebo dti bez vdomí
hospodáova vezmou a tajn prodají.

tchoovica, -e, zimní epice, obšitá

tchoí kožešinou.

tihta, tihlika = cihla.

tihnóf, rychle jíti: Tihni pry í

(tahnót = táhnouti) Mal. L. VI. 73.

tíhoba, tíže na prsou, tžký dech.

tihota, tžkost: Pak sem z tch
rol všecko prodaja s tihotó ty pe-

níze natržil (Vyhl. II. 105).

tihy! v levo! (velí se volm) Zl.

tichavský, adj. místního jména
Tichá: tichavská horka; též píjmení.
ticho: ani nepškne, ani nešpetá,

ani nemrká = je ticho. Je tu ticho,

jak dyby mak séí. Su tichem. Tikem
bu (laš.).

tichopad, tichošlápek (laš.).

tín, tinit = stín.

tía, -n, f., tín: Chodi jako tia
(laš.).

tínit: Jak je ke štvrtéj hodin, tož

tam už tíní =. je stín, slunce nedo-

svítí. Postajte, chíapci, v naší síni,

pokú tam eše na vás tíní (Bart.

III. 242).
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tintra = titra (val.).

tipka, slepice v dt. ei (slez.).

típuTa, -fe, slepice (lichotn, laš.).

tira, -n, místnost, kde se len a

konop trou (val.).

tisa, tisaský =z císa (Jicko, laš.).

tisk, tlaenice: V kostefe býí ve-

liký tisk. Nemá tisku r= pilno (val.).

tiskatý, kropenatý: jablko, zemák
(val.).

tiskly pass. = tištný: psnika.
tisnoba, tsnost, úzkost, nouze

(val.).

tisnú 1. tisknouti, tlaiti: Co sa

tisneš? Ke dotísne naho, mosí
lovk =: dolehne. 2. nutiti: Ja vas

netisnu. 3. tisnú se eho = dotknouti

se (laš., hor.).

Tisvka, tra (Skreje; bývalý ti-

sový háj).

tíso, -a, vl tise barvy (hor.).

tisový: Pjdeme my tam k tiso-

vému lesu (Suš. 459).

tisuTa, -e, kráva tise barvy (val.).

tisy, ervený jako tisový kmen:
kráva, vl, tele (val.).

tišenka, prací modrá sukn s bí-

lými pruhy nebo tekami nebo drob-

nými bílými kvítky.

tíž, -a = íž (laš.)

tížif = íži, byste hledti jako

tíž (laš.).

tížif sa: Bože, netíží sa mu eše
na staré koFena = práce mu není

obtížná (Jicko).

tká, -a, tkadlec: Tkái tkaju

píatno, tkafci mušelin (laš.). Už sem
ju (pízi) do tkoa dala (Suš. 340).

tkanice, pl. f., krajky (slez.).

tkánka, ozdoba hlavy nevstiny a

družiek, z dlaného kvítí, pozlátka,

zrcadélek.

tkaf (za-, ode-, ve, pri-), cpáti:

Vetkajte to za opléí! (hor.).

tía, val. tlo, prkenný strop.

ttaénka, tištná modrá sukn
(Vah.).

tl'afaf, žvaniti (val.).

tatka n. tíárka, setlelé devo,
práchno (val., laš.).

tramka, v. pluh 8.

trapor, -a, roztlápaný kravinec n.

krombožinec (laš).

tráska, -šu ^=. mláska: Tfáše
pyskama jak prasa (pi jídle) Vah.

tlaskomina, laskominy (Tel).

trašet 1. mokro v bot tlaší

(šplechoce), raci (chycení), prasata

(žerouce) tfašíja, 2. tFaší = prší

(val.).

Ttašenka, hora na Vsacku
tl'af, — tlaju: A což to tu tFaje? z=z

tlí, doutná (Slav. L. X. 299).

téska, -šu, pleskati, žvaniti

(Vek.).

tret, — tlím 1. doutnati. 2. Už
mi tfelo = dostával jsem strach.

tlipaf, -pu: Vápno tlipe, t. j. když
se hasí, dlá: tlip tfap (laš).

ttúct 1. máslo se tiue, sttúká

v maselnici, 2. o zpve slaviím a

kepelím.
tíúct sa : Tlue sa tu už týden =

zdržuje se v naší osad, v našem
okolí, dnes tu, zítra onde (o cizím).

Janek je vif v Perov. Myslí si

:

jak sa petíuu, tak. Má tam dva
bratry, a tož u nich sa tJue. —
Tiue sa po lidoch = nemá svého
bytu (val.). Sohaj sa na dvoe
tlue (Bart. , II. 150).

ttúek, iiko, trdlo (val.).

tfueáky, tluené zemáky ma-
štné (Vych.).

ttuénka v. chalupa.

ttuinky, pl. f., druh jídla mou-
ného; když voda valem ve, trochu

se jí odleje a voda v hrnci se za-

sype dobrou pšeninou moukou a

utlaí se. Potom se v tom tst
udlají ti dírky, a když voda tmi
dírkami na vrch vyvírá, míchá se

tsto, až stuhne. Jí se to na kusy
roztrhané, bu maštné nebo po-

pluskané horkým povidlím (Hranice).

ttúka, devný hmoždí na mák
(Zl).

ttúk 1. devné trdlo na opicho-

vání krup ve stup, 2. hlka od
máselnice (laš.), 3. nemotora, »kde
ho postaví, tam stojí* : Co mi to

vedžeš za tluka (Suš. 462).

tluká, -a: Tlukái tlukou odr-

hnutý a sušený len hlkami (záp.

Mor.).

ftustina, tuné ásti masa (laš.).
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ttustýjakúr, dya (ženská), íkavec

(chlapec), váFec (malé dít); prasata

s jak jelci; je tlustý jak švec na
kolen (iron.). — Tíustý hías =
nízký, hluboký. — U Lach tíustý

znamená jen tuný; »tíusty strom*

se neíká, nýbrž >hruby«, »zrostly«.

ttúška, síla, hromada, mnoho:
Na krokvách viseía tíúška šrtek
(Vlk 47). Tehdová byto ttúška ovec

(val). Holub tam bylo dycky
ttúška (Slav L. X. 46).

tma: je tam tma jak v mše, jak

v kabeli, jak v kráv, že by mohl
do oka pichnút, že ju može krájat.

Vezmte ma sebú do tých tmavých
žleb (Suš. 181).

tmavý msíc. Na Valaších místo

pirážek obecních starostové vy-

bírají od oban na vtší výdaje

tolik, co platí každý dan na msíc.
Tomuto poplatku íká se tmavý
msíc.
tmj, comp. adverbialního subst.

tma.

Tmovnica, -ce, tra (Vizovsko).

to =:: tož, tedy, v závtí vt a-
sových a podmíneních (val., laš)

:

A jak mi to jedno kvitko urveš, to

se ty mne, syneku, nevezmeš (Suš.

292). Jak zakrojii do chleba, to

krev z nho bžeía (Suš. 91). Rob,
švagrova, jako ja, to budžeš m
kus chleba (Suš. 91). A dyž bylo

koFe vesna, to kuika vajco snesla

(Suš. 434). Že hev npoženš, to nic

nedostaneš (ND. 208).

tobota, mošna, tobolka: Vyjal

šatku z toboly (Suš. 85). Dejte groš,

dva do toboly (Suš. 740).

Tobolci tra (Blansko).

Tobolky, vinohrad (Nechvalín).

toací : Maslinkjy toací majú
enom u hrubých ísedlák = na

toení, vrtní (dok./ 119).

toák, 1. kolotb (Zl.), 2. druh

tance (Suš.^03).

toec, -ca, vnitní ást taberna-

kulu^ která se toí (val ).

toeek, kloub, lánek prstový

(val.).

toeníca, -ce 1. toení, 2 vír

vtrný, 3. koloto (val.), 4. u dveí

pant, na nmž se otáejí dvée (záp.

Mor.).

toit 1. caus. slov. téci, nalévati:

Nebudeš nic robiti, enom vínko to-

iti (Bart. II. 35), 2. poád o jednom
do kola mluviti, okolkovati: Neto!
(laš. ; srovn. . tácky).

toit se: toí se jak kaa v e-
pici, šiška na másle, motovidlo,

holub na bani, vl na Fed. — Bží
voda, bží, kofekem se toí (Suš.

53).

toka, kohoutek u beky (Df.

;

srovn. toit).

fohnat se, tísniti se (záp. Mor.)
v. thni sa.

tok, enklitický pívsek : tentok =
tento, tudymatok = tudy (Tišnov),

Povídala to naša Hanyša, víštok?!

(dok. 19).

toféj, tolik (val, slov.): Ašak ty,

Michálku, toléj hích nemáš (Suš.

166). Dy je ho za toléj = je s to

(Vlk 17). Raz toléj = jednou tolik;

p toléj = polovic toHk (Slav. L.
X. 136). — tofejho (m, a n. sg),

toTejju (f sg,), tofej ich (m. f, n. pl.)=
ten tam, utekl, zmizel a p.: Zlodj
pohodil mch a tofejho! Stelil, a

vraná toIej ju ! (Kt. z Opavska).
tolet se k nkomu, tuliti se (han.).

toli, tolik: Toli ledi, mezi tolima

ledima (han.). Hdže si toH asu
byla? (Suš. 13, laš.).

tolita, vincetoxicum (bot.).

toTký : V izb sa thniío tolkého

luda = tolik lidu (Vlk 7). Vte,
tofkých ludí musí na tem vojnisku

zhynú, je-ji teho teba? (val.).

tóna, -n, f. (tuoa), tín, stín

(hor.).

okaf, fukati : Poád' oká a

jojká (Vek.).

topánky, -, stevíce (Df.).

topárka 1. hlka od máselnice

(val), 2. devné držadlo vbec
(Dob.), 3. luní šalvj (val.).

topena, listina: Dostál sem topenu
z kanceláa. Král (v pohádce) poslal

topenu, že psa koky živit nebude
(Zl.).

topení, významu konkr. 1. kamna
(kachlová), kamínka (železná), spor-
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helt: FeF nemajó v izbi topeni, až

na zemu si dajó kaminka (Mal. XXIV.
343). 2. zásoba díví, kolik ho teba
na jedno topení: Dveka z každého
topení oklešek odíoží (Mor. lid 143).

topénka =: topinka : Kdo sní

topénku, toho hastrman neutopí (li-

dová etym.) Zl.

topinka: Už bži s topinkum =
s klebetami (Opav.).

topiše, místo, kde se topí,

ohništ: Žena petáhne si devo na
topiše do sin, tam peloží na
ohýnek (Vyhl. I. 34).

topit másío, vyvarovati ; máslo to-

pené.

topivo, palivo.

topol', a, druh révy: veliký pe,
h'sty blavé, velmi rozstihované, ve-

liké, dlouhé hrozny (Podl ).

topor = toporo (han.).

toporo 1. rukov sekery (slov.,

val.), 2. držadlo u lžíce (Jemnice

;

u Zeletavy poiše).
tor: tým torem = smrem, zp-

sobem (val., laš ).

tóra 1. stopa: Pes ide po tóe
(Vlk 42), 2. cesta: To je na téj

tóe jak Vsetín. 3. Obá sú jednej

tory := jedné mysli, povahou sob
podobni (val.).

torba, mošna: Budu-li žebrákem^
budu torbu nosi (Suš. 515, laš.).

toif, torovat 1. stopovati: Za
Dílem toili vlka (Slav L. X. 379).

2 špiniti, zaápati podlahu nohama
(val, laš.).

tof, (toka, tokaj), ad v. 1. místné ^=^

tu, zde, ukazuje-li se na pedmt:
»Kdejeto?« »To!« To máš, máti,

cérku svoju (Suš. 131). »Kde ideš*

»Ja to ke kmotence* (Slav. CL.
X. 38). — attributivné : To sta-

enka dávajú jejich kravice po-

lívku (dok. 127). Co se jí to se

starým napovídáme! (dok. 76). Néni
jak to Hlavizftovi (íig. 13). 2. a-
sové = nedávno : To sem ho viél.

To na matiku boží byty primicije.

To kerýsi de u nás býí. Heéi
sem tokaj na toho Jozefa (Slav.

L. X. 37). — To už je moc lidi

na svt = nyní (Zábežsko).

3. ovšem, pisvduje: »Sá-li ty

hrušky zraíé.?* >To že sú.« »Budš
m, dcero, živiti, jak nebudu moc
robiti?* »Budu, tatíku, to budu«
(Suš. 118). »Jste-li pak také ženat?*

. >Tožejsem« (Kda 1.57). 'Pjdete li

tam ješt ?« »To pjdu* (Kda II.

160).

tota, digitalis (bot.).

to tak: »Dnes nám bude myslím
pršet.* »To tak! a já mám žito na
pokládkách!* = to by tak bylo!

toten, -a, sanguisorba (bot.).

tótry, troud, práchno : Devo
suché jako tótry (Jevíko).

Tovaovská tra (Blansko)

tovarych, nádenka (Podl., dol.

Br.).

tož 1. ano: »Ste ze Skornic.?*

»Tož!* 2. tedy: Tož jak, Jozefe,

pjdeš li s nama? Dyž nechcete, tož

pjdu sám. Dyž tak, tož tak. Tož
ty tak? »Tož ono je to tak^ (tím se

koní jako rekapitulujíc delší o nem
výklad). 3. na tož dlat komu co =
na schvál, na vzdory : Povídá sob,
že mo to jist staíek udlal na
tož (Kda II. 210). Robí mu to na
ty toze (Df.).

tóž, com. adv. tuze: Zpivéte, to

de práce hned' tóž od ruky = lépe.

Dnes je jí ješe tóž zle = více zle,

he (Zábežsko).

fpa = cpáti: Tpal po pFnej

hub laš..

ta, teja, teba: Byto ta, d-
veko, zamknu se v komoe (Suš.

296, (laš.)..

tráek, -ka, nízká šle, pivázaná
na tyech koncích trávnice,

tradilna, železný pás, spojující po-
dúšicu s nápravou (vz II. 32).

tradllnka, železný pásek, spojující

násadek (v. t.) s nápravou (pluh 4).

tradlínek =: paslének (ej).
trafit — trefiti (Suš. 452, hor).
trafuša, jméno ovce strakaté (val.).

trag, svazek (val.).

traga, -a, traka; jeho ásti:

trag e n. tragoviny, dv podélní

tye s rukovtmi, mee, píní lat,

kozlík, hoejšek, 2. velkononí eh-
taka (ND. 273).
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tragaovaf, klebetiti (laš.).

traga* = traga (val.).

traganíca, -ce, klepna, které jede

huba jak traga (dok. 97).

tragat nkoho nkam, strkati.

Kde se s tým tragáš.?' ::= vleeš
(han.).

tragaf sa, loudav jíti : Kdež ten

sa zasej tragá (val.).

tragra, -e, kozlík u vozu (Df.).

trachta, hostina.

trajka, pomalu jíti (val.).

trak: V traku njakým musela
bét=: vnebezpeenstvjó (Zábežsko).
tatka = telka (v. t.) Jicko.

trandamarýna, nepíliš chytrá žen-

ština, která chytré rady udílí a za

chytrou se pokládá ; od slov. trandat

(záp. Mor.).

trapi, sužovatel: Dostala sem
muža trapie (Suš. 495).

tasovísko 1. houpavé bahno,

2. rosol (laš.).

taskhuba, tluhuba (han.).

taslaka, briza media (bot).

tasrák 1. tasoitka (záp. Mor.),

2. rosol (val.).

tasFavica, -ce, druh tance (Bart.

II. 433).

tasravice, pl. f., široké gat plá-

tné s tepením dole (slov).

tasTávky, pl. f., drobné dlané
perliky pozlacené nebo lístky po-

zlátkové a v nich hebounké drátky

taslavé na ozdobu voniek (kytek)

hodových, svatebních a p, (Kda II.

325).

tásna, pl. n. 1. konce tkaniva vl-

nného, odstižené po utkání (Df.).

2- tepení, charpie (laš.).

tasofk, tasoitka, tasichvost,

ruticilla alba
|

tást se 1. Tásí^i se za mnú =
bžela (srovn. hom. tQELv) Bzenec.

2. Tá povs^e^poá tásla mezi
lidem úkolovala, udržovala se (Zl).

3. tásti se na :^ velice dychtiti : Za-

jíek se na dolin pase, mysliveek
se na nho tase (Bart. I. 21). Tase
se na gréjcar jak ert na híšnú dušu.

Na dvata až sa tas (Bart. III.

694).

trati: Nádoba tratí = tee, je

puklá (Kunštát). Hus peí tratí. as
platí, as tratí. Tratí pam.

tratit sa, mizeti: Voda sa tratí

(v zemi n. vysycháním); snih sa tratí

(taje) ; tratí sa v oi hlea (chadne)

;

setí sa tratí mrazem (hyne); s poFa
sa to tratí (obilí se sklízí) ; lidé sa

traá od muziky (Vah.).

Traty, pl. f., tra (Senice).

tráva. Jakmile se »na vesno svt
oteve*, chodí na Zlinsku »cérky«

(dvata) na rypáku^ t. j. rýpat pam-
prléšku, pcháí a p. dobytku za píci.

Pozdji chodí na hfedanú, hledat a

trhat trávu v obilí vzrstajícím, potom
na trávu, vysíkat trávu na mezích,
na hájích a j. Tráva se trhá, škube
(val.), spoí (Vyškovsko).

travarka, travaka, dívka chodící

na trávu (Dob.).

trávnka, travika (vých. Mor.).

trávit: Dobe tráví =^ má dobrou
stravu (Maš.). Tam se dobe tráví

= stravuje (Žár)
travCena, dívka chodící na trávu

(han.).

travná plachta pehodí se pes
záda a sváže s pedu na tyi tráky
(trháky). Tomu íká 1. náitek
slov., val., han.), nárit (Strání), 2. ná-

hrtek (Budjovsko), 3. pípež (f.

i m.), pípaž, pípažek, pípažka
(laš., hor.), 4. výsyp (hor.), 5. za-

náška (v jižním Slezsku). Plný
náitek atd. se pokaždé vysype na
hromádku a ze ty pak se uváže
1. noša (slov., han.), 2. bemeno nebo
demeno (val., laš.), 3. ožel, hozel,

huzel (hor.), 4. baoh (Brodsko, Rož-
novsko). Aby nše netlaila, hanácká
dvata dávají si pod ni hrs trávy,

kteréž íkají janek. Nese-li dívka jen

s náitek trávy pehozený pes záda,

íká se tomu baran.

travák, koš na trávu (han.).

trávnica, -ce 1. plachta travní,

2. trávnica íkajú aji ženským, co

chodí po tráv (dok. 182).

travný : Zboží (obilí) je travné, ve

kterém je mnoho trávy = plevele

(Vah.).
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trbos, -a, pohlavek: Krampotka
daía mužovi trbos, až sazmotál(Vlk4).
Také: trbosk, rána do zad (Btcha).

trckaf, spchati drobným krokem:
Tetka trckaía za Kúpaíú (Slav. L.
XI. 434). Také: ujíždti na koni drob-
ným krokem, nm. traben (Btcha).

trckem í = trcka (val.). Také:
je trckem. Jéí trckem (Btcha).

tra, -e, m. i f., kdo všude trí,

se zabaví.

trák: Tá ostane na tráku = na
ocet, starou dívkou (dok. 155).

trat ^ tra; trálek pezdívka
traíovi i píjmení.

traf, tríet, -ím : KFú trí v zámku
=L je zastren. Má to veliké zuby,

tríja tom až z huby= vynívají (Slav.

CL. X. 379). Což bych doma traía.?

= civla (ib. 38). Kde trí dotú?
(Zl.).

trdelnica, e, ovarová polévka

(han.).

trdelník : tsto se na valadli naválí,

dlúhý jak provázky, natoí na horký
devný trdlo, pomásti vejcetem, po-

sype kluenýma oechama (dok. 110).

trdío 1. . kl, který se zavšuje
kráv n. ovci, aby nebhala od stáda

(Vah.), 2. hlupák.

trdio, lovk hloupý >jak trdlo*

(slov.).

trdlova sa, trdlikovat sa, taniti

(posmšn) val. Také: nemotorn
a pracn s ním se namáhati : Nech
teho a netrdíuj se s tém ! (Btcha).

tré: Máme tré téj chase = ti slu-

žebné. Máme tré dtí (val.).

teba mi s inf. = jestmi, musím:
Teba mi is£ na poFo. Teba mi pro-

visía vaza (laš.).

trebar = tebas (hor.): Trebar
som já, trebar chudobného otca (Cern.

24).

tebas i eda 1. pisvduje:
•Pite k nám na besedu i* »Tebas«.
2. = snad : Da synka mezi cizí lidi,

aby sa ím teba zkazíí? (Slav. CL.
X. 464). 3.= na píklad : Pavel dycky
rád nco vyvede, tebas to . . . (vy-

pravuje se njaká jeho šelmovina).

4. uvozuje vty pipouštcí: Tebas
nemám nic, peca bych jí nechtl.

tebný, potebný : Sem tebný pe-
nz (Jicko). Kdo bude tebnjšf, ten
to dostane (val.).

tebova, potebovati (laš.): Nete-
bujemy svtidía (Bart. II. 142).

treaf, -a, ká pait seku (slov.,

val).

trefa 1. píhoda: Su trefy všelijaké
=z všelico se pihodí (laš.) 2. Nemla
tu žádné trefy = nic sejí netrefovalo,

nebylo tu ženicha pro ni. To je trefa

= štstí. 3. Trefa, že bude dost =
možná (Kda II. 45; srovn. chyba).

trefit sa : Dyby sa jí trefil njaký
lovk = kdyby dostala lovka ád-
ného za muže (val.).

trefný, divný, podivínský: To je

trefný lovk ! Ten se trefn sátí (Zl.).

telka te len na trdlici (mdlici)
a patírá (potírá) na patírkách.

tetý, smlý: Jedna béla teléši

(fig. 80).

temen, tmen: Ten mi už nkefko
razí stúpil do tremena =: šlápl na
paty (Dob.).

teák, -a, chléb z obilí na zrn
teného (Vek.).

teníca, -e 1. chumelice, slota

(val.), 2. deska z mkkého deva
(horn.).

tený ken: kúsek sádla rozmíšá
se s múkú, zaleje polívku, a až to

pove, rozstrúhá se do teho ken
(dok. 114).

tepaka, mnohomluvná huba =
pašeka (v. t.).

tepatá, tlachal, kdo poád hubou
tepe.

tepáíka, hl, kterou se koudel
petepává, když se má »navíaf«
nebo » nadívat'* (val.).

tepanlna, hádka: Oto zme mli
tepaniny (laš.).

tepat, tásti: hrušky, stromem.
Poád' se na mne tepe =z sápe.

tepif = tapat (val.).

treperenda, povídavá ženská (záp.

Mor.).

tepihuba, tlachal (Vah.).

tepitata, divoch (val.).

trepky, pl. f., knedlíky do po-
lévky (Vek.).
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tepotka, pták rruscicapa grisola

(val.).

tesavá, druh tance (Suš. 602).

treska, troubel u dýmky.

teskúcí zima :== teskutá : Dy tam
dnes néni taková teskúcí zima, že

sa toféj obrékáš! (Vah.).

treskutka, stemcha; treskutky,

její ovoce (laš.).

Tesné, (:= Trestné, od trs)

v Tesném, v Tesných, tra (Vizov-

sko).

tresti, pl. f., vinné mláto, na nmž
se ervené víno nechává nkolik dní,

aby nabylo tmavé barvy (Podl.).

teša, -e, m., poteštný lovk.
tešaf, -ím : Zima byío, tak teš-

aío = te.skutá zima (Slav. CL. X.

380).

tešiptot, -a, divoch (val.).

teši ním, udeiti.

tetí : Požaía sem ím tetího roku
o Václave stovku = ped loni (Slav.L XI. 323). P tea íoka, po p
teu rýnském (val.).

tefolocký (teorocký), pedlo-
ský: Máme eše trochu teolockého
jemea (Zl.).

trganec, -nca: Jedna chytne za

ruce, druhá sází trgance; var. lepance

(Suš. 688).

trha, -a, druh brambor, velikých

s modrými oky.

trhaka, trhání trávy.

trhák, trháek, trák^ tráek, cípek

plachty.

trhanec, -nca = škubanec, noka.

trhanica v. strop.

trha, kdo žene voly na trh (Daice).

trhat ovoce, esati.

trhavý: Náš pe/je trhavé = kou-

savý (Maš.).

trhtavec, -vca( lovk vrtkavý (laš.).

trhov^^i^Vca, vozík, na nmž se

vozí díví na trh (val.).

trhovina, pletka 1. špatné zboží,

které se dlá na trh: Co je po ta-

kovéj trhovin! 2. jalová e, která

se mluví na trhu: Nepostúchaj takovéj

trhoviny (Vych.).

trhovisko, tržišt, místo, kde se

prodává dobytek (Zl.).

trhovo: Je to práca na trhovo=:
jarmarení (Maš.).

tribuTa, -a, kaditelnice (laš. ; zlat.

thuribulum).

ticátek, bývalá celní hranice mezi
Uhrami a Rakouskem do r. 1849:
Už je na psím (kozím) ticátku =::

na mizin (Zl.).

tikráf da sa dojí (val.).

tíloketka, plachta z bílýho plátna,

tak na lepší nošení, teba pes pole
do kuta, najarmak a tak (dok. 182).

tíny, pl. f., zbytky od krmení koní
venku, co se utelo sena (val.).

tringert, -u, se íká vbec, ale ve
mlýn je propitné. Je-li totiž málo
vody, mlyná krom mýta ješt po-
platku žádá z mice, a tomu se íká
propitné.

tíska = draka (záp. Mor.).

tískat : So celé zatískané vod
blata = zastíkaný (Maš.).

tísío n. stísío (tásti se), ozdbka
ze zlatých drátek na pentlíku ne-

vstin (han.).

tíš, -f. 1., led s vodou (záp. Mor.).

tít jemen na žrnách= mleti (val.).

tízvit se: Hvzdy se tízvijó =
istí (han.).

tízvý, stízlivý, neopilý: Ten je

máío kdy tízvý (vých. Mor.).

trkaka, kráva (posmšn): Má
ve chliv než jedno trkako (han.).

trkat 1. Kráva tre = bode rohem
(slov., val.). 2. Tkafo ho dobré bydío.

3. Potrkali se a votrkali se a vilka
só jedna roka (Maš.).

trktý: Mach býí už trochu trkíý

:= frknutý, podnapilý (Vlk 27).

Trkmansko, tra (bývalá osada
Trkmanice) Pavlovice.

trkvas, hlupák, nemotora (val.).

trii, a, m., gentiana (bot).

trto -a = trdíoii, hlupák, nevtipa

(Slov. obr. I. 286).

trma sa, trmáceti se : Nebyla
teba toho dafekého trmání (val.).

trme, -a =:: tmen (hor.): Stup
s kamea na mj trme (jednoslab.)^

a s trmea na koa (Bart. ÍII. 5).

tmenky, pl. m., tahouny na bo-

tách : Z létkovic vynívaly na hoe
tmenky (Vyhl. II. 177).
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trn, coll. trní, švestkový strom
(slov., val.). Na tn seéí výškeák
(Vlk 13).

trák, kyj (hl) trnový (laš.).

Trnávky, pl. f., tra (Buchlovice).

trnák 1. obchodník s povidlím,

2. kolá nadívaný n. potený povidlím.

trnit sa, fantiti se (Z!.).

trnec, -nca, mladý trnový (švest-

kový) stromek (slov., val.).

trnka, švestkový strom i plod
(srovn. švestky). Poekadlo »v trnky
rok« znamená tolik co »už velice

dávno, nikdy «, snad místo pvodního
»v Turky rok«?= co tu byli napo-
sledy Turci. Tak za han. >potorel
se« (rozvzteklil se) »je potorené<
na vých. Morav íkají v tom smysle
»ztrnený«. Zapomenuvše na Turky
pichýlili se k trnkám (švestkám).

trnovec, -vca, trnový prut (val.).

trnovica, -e, trnová hl (val.).

trnut : Noha mi trne = brní. Trnó
chlapci, trnó, už jich vezó k Brno
(Suš. 574); Srovn. trpnú.
Trnvka, tra (Lanžhot).

troch, trok = drak (Zábežsko).
trocha: Dyž je trochu nádeník,

najde viF prácu všady. KúpíJ žita

za ti groše, posýpá! husikám po
troše (Suš. 520).

trojaka, bod, ve kterém se schá-

zejí ti plochy, pozemky (Lor.).

\vo\^V.^trojanka 1. žito s jemenem
a ovsem pospolu seté (val.), 2. úl

s trojími velami, 3. tetí roj.

trojaká ratoles, o tech vršcích

(laš.)._

trojík, trojhran, triangl (han.).

trojka, beka na ti vdra.
trojníca: Mlátili v trojnicu, ti

osoby.

troky, pl. n,, velké necky.

trolif se, drobiti se, rozpadávati
se (laš.).

trombasa, -e, trouba: Te tromba-
so! (Br.).

trónfk=:trojník, pl krejcaru šajn.
troponit, tropiti: Otec toho ne-

troponil! t. nekouil (Daice).
trosky 1 . trusky, muší a housení

vejce (Zl.). 2. uhry (choroba prasat).

Bartoš: Dialektický slovník moravský.

troškar, pasák, který pase svou
»trošku« (stádeko) osob; op. stád-

ník, pastý obecního stáda (Df).

troštovat se : Troštuje se na é
:=. chystá se (Maš.).

troudník (ó) 1. trubec velí, 2. ška-

tulka na sirky (za stará na troud)

Jevíko.
troufat: K horám, chlapci, k ho-

rám, kdotrófáte nohám (Bart. II. 369).

De s keho on si trófá, ternu on nic

nepromine (Mal. XXIV. 146). »Že
prý jak on to má udlat.?* »Nech
udlá, jak trúfá< = za dobré uzná.

Dnes trúfám bude pršet. >Pijde-li<

»Netrúfám« (Zl.).

trpálky, pl. m., škubánky (záp.

Mor.).

trpce: Já su doma trpce =: mn
je doma trpko, zle (N. Msto).

tpeta, železný kruh spojující brány
(v. t. 4).

trptka, chocholouš (vých. Mor.).

trptuška, trplivá ženská, která

všechno trpliv snáší. Ona je už ta-

ková trpluška! (Btcha.)

trpt : Já jenom vo to trpím, aby
. . . (= usiluji) Kunštát.

trpezlivý= trplivý (Podl., hor.).

trpinka = trplka (Podl.\

trpká, trpuTa, trpUka^ druh hrušek

trpkých.

trpnu= trnut: Noha mi strpnuía

(laš.).

trsf, -i, f, rákos: Dzjevky cjenké

jako trsci ohýbajú sa mi v hrsci

(Suš. 363).

Trstné, tra (Strání).

trt, -a, vychrtlý k (slov.).

trta = trcka (v. t.); Katuša tr-

tala ped nmá (Slav. CL. XI. 376).

trtf: Janek už tak trél = byl

nedokavý, až v nm vše hrálo (Slav.

L. X. 46).

trtol', -a, tahanice (Slav. L. XI.

92) srovn. trtoži sa.

trtoli, zdrob. slov. trta, drobným
krokem jíti (val.).

trto, -a, blázínek, stešténec

(Jicko).

trtonif, trtoši:^ trtoli (val).

trtoži sa, tahati se, hašteiti se

s kým : Nechtjaci sa s nima trtoži,

30
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museli sa vypíati (Vlk 64). Viét,
jak sa tam dvá spolu trtožíja (val.).

trtuTa, -Te, povídavá, klevetivá žen-

ská (val.).

trty-friy, požajte nám štvrti, po-

smšné napodobení klevetnice (Slav.

L. XI. 275).

trúbei'a, -fe, m. trouba, hlupák.

trúbený: Svobodným dlají skoro

dycky trúbenej poheb = pi kterém
se troubí, s hudbou (dok. 284).

Trubirožek, píjmení.

Trubiska, n. pl., na Trubiskoch,

údolí (Vizovsko).

truc s gen : On je truc toho a
toho = takový jako ten a ten (slov.,

val.).

trucltka, podlouhlý bochník, štry-

cle chleba, másla (han.).

trud : Bude-li s trudem = trudno
(arch. II. 175).

trud, práchno.

trudi: Poad mu trudi =je nevrlý,

nespokojen. Což ti trudi .?' (han.). Trudí
sa mi tá práca = protiví, nechce se

mi do ní (val.).

trudka, trudovatá žába, ropucha
(N. Msto).
trúdnt, troudnatti, trouchnivti:

Oves trudní mokrem. Boty strúdníy
(val.).

trudovaka : Když trnky (švestky)

ješt zelené > pejde ruda«, sežlout-

nou, naduí se do široka, potom
opadají. Takovým stroudovatlým
švestkám íká se: trudovaky (Zl.),

.chrastinky (Opav.), rupy, rópe, rumpy
(hor.),kostrbále(Loštice), korbele (sev.

Mor.), korbany (eladná), gaígany n.

gangale (Frenštát), gágory, grmany
(val.), kocury (Brušperk), macúrky
(Holešov), hósery (han.), husary (sev.

Opav.), kozáky (Frýdecko), kocary
(Ostravsko), pipory ;ti. piporce (sev.

Opav.), kokáše (vaj^), chrmty (Klim-

kovice), lusky^ dlažky (Zábežsko),
tašky (Litultovice).

trudovatník, symphytum off (slez.).

trudovatý: žába =: ropucha. Budu
ke mn putovati slepí, chromí, tru-

dovatí = malomocní (Suš. 42).

truheTnica, -ce, netlustá deska na
truhly (val.).

truhta umrlí, rakev.

truhlík, pihrádka v truhle.

truchlenka, osoba upejpavá, ne-

mluvná (Slavkov).

túkral'ka, zima tíkrálová (Slav.

L. XI. 482).

írú\'ek,-\ka,írúMek,netopýr(Podl).

trúnek, -nku, trk, nápoj lihový

(hor.).

trupla, -e, nepálená cihla (záp. Mor.).

trúsit : Trúsí, potrušuje = popr-
chává.

truskavec, -vca 1. tvrdá jahoda,
na mezích v tráv rostoucí (fragaria

elatior), 2. polygonm aviculare.

trusák, krocan, truska, morka:
Trusoka na pedaj nesu (Vyhl. VI.

XIX. 790).

trút, -a, trubec velí (východní
Mor., slez.).

truf, -i, f., trutina, jed: Matka ho
chtla otrávi a pipravila mu do jídla

truti (Kda II. 35). Beznový snih tru-

tina, dubnový hnj.
truf, -truju, otravovati: Dy husa

vodu zkalila, a siju vypije, a muj
braný koníek, a se mi ntruje (Suš.

591). Tom truje= trápí, užírá (Lor.).

Chodí jak otrúcený (trútit) Zl.

trutovník =: truskavec (v. t.).

trvácí, á, é, trvanlivý: Trvácé je

to (Dob.).

trvácnosf, trvanlivost (slov.).

trvaf 1. Tryaj, miía, jak možeš^::
vytrvej (Suš. 85, laš.). 2. Jak vrn
trval, že by byl již dosti smlý, za-

toil prsténkem ^troufal (Kda I. 137).

trvazlivý = trvanlivý (val.).

try: Ani stéblo na try nepeložím
ani slámky kížem (Tel).

trýl', -a 1. šprým: Vyvááí pestvo

a dtát trýle (Vlk 83). Co díáš ta-

kové trýle.? := hlouposti. 2. Nebudu
s ním dlat' trýl =: cavyk (val.).

trymfulija, -e, menyanthestrifoliata

(bot., laš.).

trýznit: trousiti; roztrýznit obilí,

po trošce roztrousiti (Vych.).

trzub, -a. Na Hané bývaly zahrady
obyejn ohrazeny plotem z vrbo-

vého proutí. Do každého kolu v plot
na vrchu zatloukli po dvou kolících,

jeden v právo, druhý v levo nahnutý
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(V) ; niezi ty kolíky nakladli a pi-

pletli trní tak, že se plot na hoe
podobal trnovému vnci, jemuž íkali

trsub. Pes takový plot s trzubem

nebylo snadno pelézti do zahrady.

tžif, smlouvati: Na zeliny od suchot

sa kupí netžený hrnec (val.).

tržitý, potrhlý (val).

tržka (zdrob. slov. trha) 1. od-

dlovati; Když pase jeden ovák n-
kolika hospodám ovce, pižene je

s pastvy ped každý statek, odkud
které má, a tržká (rozdluje) je vo-

laje : trž, trž ! Tu ovce, patící do

statku, se od stáda samy oddlí a

pospíchají dom. — Šverci sa roz-

tržkali po dvoch, po tech (Vlk 37).

2. vyhozovati (kartu pi he). 3. pleti

(val.).

tržný, kvapný: Néni hrub tržný

do práce. Nebu tak do všeckého

tržný (val.).

tu znamená též »sem k tob«,
»sem k vám* (slov., val): Zaplatím

vám, až tu pijdu. Být tu pišéí.

tudemtom, tudymatok^ tademkum
z= tudy (Tišovsko).

tudíž, za chvilku, co nevidt : Pokaj
chvífku, tudiž tu bude. Jak néni opa-

trný hospodá, tož je po grunt tudiž

(slov., val.).

tudletky, tudletkym^ tu (Tebí).

tudlikat, tudlikovat, hráti, zpívati

(posmšn): Tudliká na tudlikaku.

Vlk na píšetku tudlikál (Suš. 695).

tudyk (val.), tudyky (laš.), tu, zde

:

A je princezna tudyk (Kda II. 236).

Túfary, tra (dok. 188).

uhera, -e, m., hlupák.

tuho: Nezapfétaj, má matiko,
ma na tuho (Suš. 436). Oba zase

tuho usnuli = tvrdo (Kda I. 282).

Preo ty tak tuho spíš.? (Bart. III. 8).

Ty peníze pjdu od nho tuho =
bude je tžko vymáhati.

tuhota : Achich ! to jetuhota ! ekne
se o silném páleném (Dob.).

tuhý: Od velikéj, tuhéj iásky mo-
séJ ze svta ít (Bart. III. 8). Máte
tuhé vrata, tuhý zámek = tžko se

otvírají (Suš. 547). Tuhý evandlík
= stálý, tuhá páfenka = silná (val.).

fuhýk (slov., val.), sejek: ahýk
uhýká, kdosi ume.
uchli 1. schovávati nco: za ka-

bát, 2. dlábit, makati: koku, 3. u-
chli sa, pasovati se, ringen (val.).

fuchmat 1. pomalu dlati, šukati

se, 2. nco tajiti, tutlati.

tuchnút 1.: Ve sklep tuchne =
cítit stuchlinu. Oni to tam majú dlúho

v téj apatéce, a tam to tuchne, tož

to bude ztuchlé (Slav. L. Xl. 190).

2. vadnouti: List tuchne (laš.).

tuk, -u, sádlo (hor.).

túkat, -u, výskati (val.): Kravaky
na pastv nebo známí v lese na sebe

túkají (tú, tú). dávajíce sob znamení,

jak daleko jsou (Kda II. 267).

tukjéi, onehda, nedávno (Lor.).

uknutý, podnapilý.

fukota, slepice krákoravá (val.).

fuTa, -le, tuTaja, -je, tuTapa, pi-

hlouplý lovk : Pišéí ulafa. abych

mu dala páví péreko (Bart. II. 481).

tutait sa, zaínat býti tulákem;

ztuíail sa=je tulákem (Dob.).

tuTaja, tuTajka 1. malá plechová

trubice, na p. na bavlnný knot v lam-

pice olejové (Opav.), 2. vbec otvor,

do nhož se nco zadlá (Vah.),

ást dýmky, do níž se treska strká

(val. túTajka).

tutaná, -, m. i f., tulák, tulaka
(Vek.).

tuTatý, co jest zakoneno do tupá

jako tulec: kyj, kl, sochor (laš.).

túTec, -Tca, die Patrontasche (val).

tuTena, kráva, která se tulí ke kra-

vace (val).

tuljgat: Tuligaj, tuligaj, šak ty do-

tuligáš, jak peníze propiješ, domu
ticho pijdeš (Bart. III. 501).

tuiižbu 1. práv : Tuližbu pišla

(Vek.). 2. pezdívka lovku, který

kdekoli postojí a as mrhá : Ale což

vil už je z nho takový tuiižbu
(Slav. L. XII. 387).

tútka, potulování.

tuma, -a (tluma), tlumoník, pro-

stedník; tumai, prostednictví: Já
na to tumaí nic nedám (Vah.).

tumava, tmavý mrak: Díúho sa

honily po nebi tumavy (Slav. L.
30*
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X. 30). Tumavy prachu sa válaty až

pode tíem (ib. XI. 50).

fumpa, fumpafa, fumpák^ hlupák

(val., laš.).

tunka, lnné semeno (Tebí).
upaf, tupkat, na drobno sekati, na

p. jehlinaté vtve na drobné kousky
na stelivo (val.).

upek, -pka, kousek, drobet: Ne-
mám upka pole (Jevíko).

tupí, tupá hrana na ezacím ná-

stroji; op. ostí (val.).

tuprované glídy, anglická nemoc
(Vyhl. VI. XIX. 146).

tupo, -a, tupec, tupý lovk.
tupý: Ten náš chíapec je velice

tupý na uení (val.). Ty sedíáe híú-

pý, máš ty rozum tupý (Suš. 537).

turák 1, starý peníz asi tureckého

pvodu. 2. phaseolusmultiflorus(laš.).

turá, -a, veliký »turecký< ervený
šátek (slov.)

turánek, erigeron acre (bot.).

Tuany, tra v Broví u Blanska.

turbova, znepokojovati (z lat. tur-

bare, val., laš.): Kdo nám pokoje

nedá, turbuje naše stáda? (Bart. I.

163). Híavnku turbuje šohaj švarný

(Bart. II. 372). Turbuje kole téjsvaby
•=. stará se.

turák, druh holub.
turání v. turky.
turinka, vonika (kytka) z maího

listu, ibru a šalfije (Brodsko).

Turiza, -n, turecká zem: Sú-
keníci prodávali až do Turizn (Slav.

L. X. 135).

turek 1. Být v Turkoch = v Tu-
recku. 2. == dya (záp. Mor.).

turenka, angrešt (v. t).

turica, -e, svízel, galium mollugo

(Df.).

turky, turkya, -, kukuice. Na
Slovácích turky se okopává, obha-

zuje, zežíná (vršky), vylamuje (kíasy

od hlek), ošustuje= šustí, t. j. ob-

klasné suché listí se zdrhne a zaváže,

a klas se pak za n povsí, aby vyschl.

Vyschlé klasy se íúpú nebo zadr-

hujú (na rýFoch). Kotíaka = ob-

kíasek, šimbolek (klas oloupaný) a

turání (suché hlky) ostane na pá-

lení. Klas, který nedrží šústek a

proto nedá se zavsiti, slov oíamek.
— Na Zábežsku hamrlím íkají tur-

kyn.
Turna, píjmení (Zl.).

turnit sa, dychtiti: Býl všecek
sturnný, co by už tam být (Zl.).

turno: Turno je mn, turno, už
je všecko darmo (Bart. II. 182). Slovo
sice neznámé; u Sušila (. 269) te
se: horno je mn, horno, t. j. hoe»
trudno.

turnút 1. pohlédnouti: Ani na a
nepotúrnút. Ani nenatúrneš! = ne-

pohlédneš ke mn, nenavštívíš mne
(slov., val.). 2. hlesnouti (jen záporn) :

Rozina nikdy o tom ani nepoturta

(Vlk 85). Dy sem o penzoch ani

nepotúrnút! (Slav. L. XI. 132).

3. dotknouti se : Pinesli muzikantom
vdoíky, a oni ani nepoturli (ib. X. 362).

tús, tús, volá se na holuby (Jicko).

tušit : Tuším sem, má miíá, tuším

sem uhádí = snad (Suš, 362).

tuf — tufka (Br ), tufké — tuték

— tudék (Tišnovsko) =tu.

tuta, pití, nápoj (v dtské ei):
Chceš tuty? (Lor.).

tufa, tuta, tuéna^ slepice (lichot,,^

od zvuku tu^ tu, jímž se pivolává)

:

Chytta tuku (Suš. 677). Spadta tu-

tnka z hrady (Suš. 651). 2. naíkavá
žena.

fufmuf : Dcko je takovýumu=
budiž k niemu (L. XII. 130).

fuýf hnízdo (uhýí): Tá Trát-
kova rodina, to je šak uýí hnízdo
=: hnízdo všeho zla (Slav. L. XI.

378).

fuýk = uhýk, sejek (val.).

fuýkaf : O chvífu uúl Vlk tikrá
zauyka = zapísknouti jaho uhýk
(Vlk 37).

tuze (han. a záp. Mor.) = velice

(vých. Mor.).

tužák, lis na tvaroh (slov., han.).

túžej, comp. adv. tuho: A já tob
neotevu, eše tebe túžej zavu (Suš.

16).

tužit: 1. Lirka ptuží, zajíek jí tuží

= jí pivaluje, aby šel pluh do zem
(Suš. 742). 2. Dyž m muž budí, pa-

licó m tuží (Bart. III. 2), var. cúdí
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= bije. 3. naléhati na: Tužil sem
na to (las.).

tužit, lisovati tvaroh (Zl.).

tužka = tužák (val.).

tvarožák, kolá nadívaný nebo
potený tvarohem.

tvaržek, -žka, tvaruzka, -y (laš.),

syreek, homolka.
tvrák 1. druh jablek tvrdých,

2. druh hib.
tvrdáa, tvrduTa, druh hrušek

tvrdých.

tvrdeno : Až do tvrdena := až

do tmy, do veera (Opav.).

tvrdlna 1. tvrdá, suchá zem. 2. Ja
nejsem taká tvrdina = tvrdý, necitný

lovk (laš).

tvrdníek, senecio (bot).

tvrdo : Chvnka tvrdo spaía (Suš.

179). Je tvrdo o groš = zle, potíž.

Uí sa tvrdo = tžce.

tvrdohubý: k, jehož nesnadno
íditi, kdežto mkkohubý »jde po
slov«.

tvrdý: obilí = žito, pšenice a je-
men; emeslo, k nmuž patili: ez-
níci, sedlái, tesai, stolái, kovái,

kolái, bednái (arch. III. 141). N-
mec, Moravec := pouhý (Vah.); je

tvrdý na uení =: uí se tvrdo, tupý.

Na zimu sem dosti tvrdý = patiens

frigoris (Kda I. 199). On je za tým
ež tvrdý = úsiln to chce (Vah.).

Tvrdý spánek (ne: hluboký!), práca

= tžká. Dnes je tam tvrdý mráz
= silný. Byla už tvrdá tma, dyž sem
šel s pole. Byl tam do tvrdý tmy
(záp. Mor.). Budzjeme sa mitovaci

až do tvrdej noci (Suš. 267). Tvrdá
da = pímá (Teš)
tvza -e, tvrdost : To je tvza ! (tvrdá

zem, skála a p.). To je tvza, ani

neuoe. Nemože prodat' chatupy, co

o ty peníze je tvza =: potíž fval.).

tvrzení, kšandy u trakae, trhá-
ky u trávnice a p. (han).

tvj — tvoja: A kdež tvj tak

skoro šéí? t. muž. Viéí sem tam ai

tvoju t. ženu. Pane Bože, chváía tvá

z=z chvála (sláva) tob.
tvy, výraz nechuti : Tvy, to je hoké I

-ty námstkovy živel složených

s pedložkami píslovcí tam, kde ky

(v. t) : doty, odty, poty, žaty = do-
tud, odtud (od té doby), potud, za-

tím.

tyka (záp. Mor.) = žr n. žer
(vých. Mor.). Na Zlinsku tyka je

malý suchý stromek košatý, jejž

ptáník s sebou nosí a chtje ptáky
chytati, do prosted pole postaví. Na
halouzkách zuezaných nastrkányjsou
»trúbeíky< bezové a v nich vjice.

tydá = tehda (Tel).

týden : Dnes týden býl svátek m
téhož dne minulý týden. Ustanovili

hromadu na dnes týden= ode dneška
za týden. Vera týden poheb mla.

tydlat, skákati o jedné noze (v ei
dt.) Br.

tyk 1. strom z vtví osekaný a
vjicemi ovšený na chytání pták
(Zl.). 2. jméno nkoHka vrchv a

tratí na vých. Morav.
tyká žer (laš.; i pol.).

týká (teka), ty chmelová (han.).

týkat sa, dotýkati se: Lítaía t
íaštovnka, lítaía, až sa ona érnéj
zemi týkaía (Suš. 692).

tykva=l. tykev, 2. psí víno (Df.).

tyCec, -fca, ást na sekee, motyce
a p. opaná k ostí; na noži týlí:

Vile mne tlueš do híavy tyfcem
(Suš 532).

tylo n. = týl.

tym-tym = ím-tím: Tym širši,

tym lepši (laš.).

tymCov= koza, ást dud, v. gajdy 8.

týnka, laka (záp. Mor.).

týnkový plot= z týnek (záp. Mor.).

tynúf, tonouti: Voda bži, vinek

týn (Suš. 209, laš).

typla, -e, trám na strop (Jevíko).

tyrajka, klus, jízda: ku do tyrajky

a ku do tahu (laš.).

tyraf, -u, utíkati, upalovati: Tyraj 1

Co ntyraš? (laš.).

tyl, bžeti: »Are musiš hodn
tyil* >Nono, to ja tam pityiml<
z=z dobhnu (laš.).

tyrnúf, dotknouti se (val.)=:turnú.

tyrypitka, kdo nemže nieho za-

mleti, hned s tím »tyrá« (bží), aby
to za tepla druhým povdl (laš.).

tys: na tysa, dtská hra (od slov.

týsat, nahlédati) ND. 158.
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tysaf, tysnút, dotýkati se (dim.

tyska) 1. tysa nosem do všeckého
= strkati nos. Musím to stavení šet-
kúm trochu potysa (Vah.) ; tysnú
sirku = škrknouti. Veía ma tysía

= bodla (val.). Tak a tým tysnu=r:

uhodím (Vah.). 2. toulati se : Dycky

kdesik tysá =^ spáá, chodí po zastr-

ených koutech (Vah.).

týsat, týsnút (na-), nahlédati n-
kam.

tysanec, -nca, sota rukou do hbeta
(Vah.).

týžde, — týžda =. týden (hor.).

u.

u pedložka s gen. mn. jména osob-

ního zastupuje ve vt podmt nebo
vokativ mn. i jedn., znaící bu ro-

dinu hospodáovu nebo hospodáe
samého: Bévajó to ó Nepustilu =
Nepustilé, Nepustilovi, Nepustil. Je tu

u Sošku? = bývá tu Soška? Hde
pak só zde ho Danku? Ho ková
nésó doma. U Nováku vozijó hnj,
t. j. Novákovi neboli hospodá Novák
vozí hnj. Ho chalópskéch (= vý-

mnká) nésó doma, só na poló. Tam
dó ó Lanku = soused Lang. Ho stré-

ka Jakoba bélé vozét seno = strý-

ek Jakub vozil seno. Ho Vlku, pote
sem! = Vlku! Vitám vás, ho Po-

láku, ho Dvorskéch = Poláku, Dvor-

ský! (han.). — Bydlišt rodiny pe-
náší se nejprve na rodinu : u Vlk
už svítijó :=: Vlké, Vlkovi, a že ho-

spodá je hlavou, pedstavitelem ro-

diny, tedy na nho samého.

ubáf sa : Co bych sa jak bát, peca
sa toho neubójím = nemine mne to.

Už sem sa toho ubáí, že . . . (zna-

mená nastoupení trvacího >báti se«,

jako ulekl jsem se) val.

ubeený, kdo poád »beí« =:

pláe.
ubraky, pl. f., ubírané, vrapo-

vané panochy, dlouhé valašské pun-

ochy ze sukna ušité, hust »nabí-

rané< neboli »vrapované« (faldované)

= natahaky.

ubezdušit (hobezdošet), zabiti

(záp. Mor.).

ubezoumit (ubezhómit), ukonejšiti,

uchlácholiti (záp. Mor.).

ubiják: To je ubiják míatevu
ubije (Mal. XXIV. 273).

ubíra se = odebírati se: Ubiraj

se, dcerko ma! (Suš. 449^ laš.).

ublížaf, -ám = ubližovati (val.).

ublíženina, vnitní poranní (laš.).

ublíži: Podrúzgáí si nohu aj si

ublíží} r= uvnit se poranil (Slav.

L. XII. 44). Má v sob ublížené

(Zl.). Ublížit si cosi noze (Zl.). Ne-
ubližuj mu! Sirotkovi všeci ubližujú
=. kivdí. Ublížit mu na cti = utrhl.

ublVaf nkoho =: ušeka, ukieti
(val.).

úbo, -e, í, svah, bok hory: Táto
úbo je vysoká. Z našéj úboe sú

nejFepší trnky (Vych.).

úboí := úbo: Úboí, úboí, tam
sa voda toí (Suš. 375).

ubohý, chudý: Narodil se Kristus

Pán na ubohej posteli (Suš. 24). Ubohá
chvátá, pýcha= ubohého, kdo se ne-

má ím chlubiti, pyšniti (Jicko).

ubozstvo, chudoba: Pan Ježiš ma
bohactvo i ubozstvo dfa m i dFa

tebe (Suš. 388).

uboži, vyprositi, vyptati: Lecikde
grejcar si uboži (laš.).

ubrychtat, postíkati (Kt. od Uh.
Hradišt).

ubyf : Sak a neubude (dáš H, ud-
láš-H mu to a to). Což by a ubyto ?

(kdybys to neb ono udlal). To ubude
=: das geht an. O chfebé a vod díú-

ho neubude = kann man nicht lange

existieren. Ryba bez vody neubude.
Na samé stám dobytek neubude.

Noci sú chtadné, že nefza venku ubyt.

Trnky by už neubyty na strom =
jsou zralé, tedy by bu opadaly, nebo
by je nkdo cizí otrhal. Vif nic ne-

ubude = neobstojí, ukradou to.

tovk mosí tak dtat, aby ped své-
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tem ubý} = obstál. Na tom može
ubyt =z pestati, spokojiti se. On ne-

ubude na mále = nepestane. Je to

na ubytí ::= mže na tom pestati
(Zl ). Roby hredly sním raci v do-
bréj úby =: srovnati se po dobrém
(Vlk 86). Enom dyž íovk móže
úby v pokoji = žíti, existovati (Slav.

L. XI. 322). Díaj tak, co byhme
mohli obá úby = aby se žádnému
neukivdilo (ib. X. 134). A tož, Ro-
zárko, okoštuj ! Ubude-ji to tak? =
mže býti, je-li to dosti slané, koe-
nné (ib. X. 383). V lét snadno aj

na horách ubude :=: mže býti, žíti

(val.). Jedno kua bylo nijaké, ale

také ubyío =^ zstalo, nezdechlo
(Vych.).

ubytá: Je to na ubytu = ješt to

>ujde< (= geht an). Byío s ním eše
na ubytu =»k vydržení* (=: auszu-

halten) Zl. Už sa neježúvaJo na
jarmaky do Peštu, ale bylo poád'
eše na ubytu (Slav. L. X. 464).

ucestka, polygonon aviculare, že

roste u cesty.

ucjére, -rn, f., jitní, narození

Pán (hor.) v. utíra.

ucítit: Na jeho srdeku zradu ucí-

tila (Suš. 122).

úcta: >Uctu mn jako chudé žen
nepodáte a pro almužnu nechodím.*
» Já podám, každému, kdo pijde, chleba

ukrojit* (Ž. obr. 58). Hospodá nalil

a podával úctu =^ zavdával. Nechtli
ani píbuzní ani sousedé od vdovy (po

poheb mužov) obvyklé úcty (po-

astování) pijmouti, a sami hodlali

truchlící poastovati (Ž. obr. 84).

uctlivý, uclivý = uctivý, zdvoilý.

ucupánek (hocopánek), malé dít,

které se uí chodit a mnoho se ucu-

pá, unaví (záp. Mor.).

ucvekovat, upchovati.
uáchaný, ubrodný, ucouraný

(laš.).
_

uajif se, usaditi se, usádliti se:

Jesli se tež uajiš, ty ajo? (laš.).

uastovaf koho =. poastovati, po-

hostiti (hor.).

ue, -a, ueník: Ue muen.
uení : Oženil se a dal se potem

do ueni zedníkem (Mal. XXIV. 67).

uíhaf: Nmóhoí som ho uíhac
= uhlédati zlodje, aby nco ne-

ukradl (Dob.).

uík a uiná, vepový žaludek a
veliké stevo nadívané (slov.)

;
jinde

:

strýc ujec a tetka kateina, n. ddek
a babka.

úinky, -, následky ár, škoda
zpsobená arodjnicí (Mor. lid 142).

Zlý lovk nastraží nco na cestu,

druhej to pende, a už má ty úinky
(dok. 254).

úinh'vý lovk, úslužný (Kunštát).

uit se neho: Uil se teho. Ja
sem je dvojího emesla ueny. Ua
sa nminy (laš.). Jak se naui inši

práce, tak už je této práce (= polní)

tžko se ui. Je muzeke doma na-

uené. Matóš bel uené teho plátna

dla. Sladké goalke be se každé
nauil pi (Mal. XXIV. 64, XXIII.
158).

ukat nkoho = ekati, až odejde

:

Ukal je = jak odešli, vlezl do sta-

vení a kradl (záp. Mor.).

uák pl. uáky, »mladé volky,

keré se zaínajú zapíhat, uit táhat*

(Zl.).
_

unica, -ce, Lehrmádel (Perov).

uult sa, utišiti se: Pokáme, až

sa to uuí (Podl.).

uupnúf: Uupni tam kusek deva
=^ utni (laš.)

uuovat se, usmívati se hlasit:

Ty dcka enom se uuujú radosú
(dok. 16).

uuf, uslyšeti: Uula muziky
(hor.).

udait se, vydaiti se, uroditi se:

Esli se nám udaí jemínek a pše-

nika (Suš. 745).

udaf, utratiti: Udal všecky peníze

(laš.).

udaf sa 1. na, oddati, vnovati
se emu : Udát sa na študyje (val.).

2. Udáme se za hadae r= budeme
se vydávati (Kda I. 265). Udává se

nemocném, afe nic mu néni (Mal.

XXIV. 67).

udatný 1. silný v tle (laš.), 2. hrdý
(Zábežsko), 3. udatná roba, roz-

hodná, energická (Vah.).
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Udávence, -, tra (Zlámanka;

kdysi prý kdosi kohosi udávil).

udávený: Díve nosívali muži vy-

soké boty, lýtkovice, zvané udávené;

nebo kže mkká na lýtkách byla

peložená (Vlastivda mor., Blanský

okr. 26).

udtat: Co tomu udíat mám?
(Suš. 212). Co si's udíáí oku? Pannu si

se udlala (Suš. 4). í^etos máme proti

losku trochu víc žita; ale moc si

to neudlá =: rozdíl není veliký (Zl.).

Udlalo se mi na nic = je mi špatn
od žaludku.

údlek: Sukno je dobré vlny a

dobrého údlku = dobe utkáno

(Korr. Pal. 275). To je všecko jeho

údíek =: výrobek (Vlk 48). Svých
údJk neprodávaU, enom kupované
orkafy= co sami udlali, utkali (Slav.

L. XII. 43). Strýc má nábytek sta-

rého údíku = fagon (Zl.). 2. vzrst,

habitus: Ten má pkné hódlek (záp.

Mor.). 3. udláno, uarováno kráv:
Máme hódlek (záp. Mor.). 4. lajdák

(Zábežsko).
udlit: Udlte nám vaší štdré

koledy (Suš. 737).

udeit = udeit (slov., val., han.)

:

Udeila zima, udeily horka= nastala,

úds, psotník (záp. Mor.).

udíbanec, -nca, špinavec: Zatrac-

kaní udíbanci (dok. 94).

udíbat, ušpiniti: Až se koženice

udíbaly, užil jich na všední den (dok.

174). Tá ženská je njaká udíbaná

(dok. 93).

udidto, uzda koská.
udíra na koho, osopovati se, do-

tírati (val.) v. ude.
udivit sa = podiviti se: Tak sa ti

panáci udivili! (val.).

udtábit, udlávit :=^uááviti, uškrtiti:

Aby se's udíávit (Suš. 119).

udobrúchat, udobiti: Tuze se na

m rozhnvaly; potom se na m
udobróchaly (Vyhl. II. 127).

údoj, -a, vydojení, mléko na jedno

podojení vydojené, podojení: Ranní

aj veerní údoj sa doma spotebuje.

Kráva mla ve výmn za ti údoje

mléka (Slav. L. XIII. 372). Kráva

dá tak z más na údoj = na jedno

podojení (val.).

údorí, údolíko (val.).

údolka, studn v údolí (dok. 191).

udrdlanec, -nca =: udrdlaný, bru-

ivý: Ja di ty, udrdlane udrdlaný

(val.).

udef na nkoho, udeiti, oboiti

se: Udela na. Matka udela na céru,

od koho má prstének (Slav. L. XI.

483).

udrhnút sa, udáviti se, zalknouti

:

Kráva sa udrhla jabkem. Kašle, až

sa udrhuje (vých. Mor.).

udlmnút = zdímnouti: Staeek
si udimli (dok. 242).

udístkaný, drzý (val.).

udruzgnú, ulomiti, udrobiti: U-
druzgni kusek cukíU, soli (laš.) v

drúzgat-

ududaný, ušmouraný jako dudek
(Zl.).

_

ufajnos, nadje: Mal sem ufajnos
(Dob.).

úfat, ob. jen : úfdm, myslím, tuším :

To sú úfám Bílovice. Dnes úfám
bude pršet (slov., val.),

úfaf sa, nadíti se: Nufaj sa, šohaj,

že já budzm tvoja (Bart. III. 261,

hor.). Ufal som sa pomoci od vás

(Dob.). Nmuóžeme eše úfac sa

asu, poky sú ty mhliská (Dob.).

ufukanec, nca, ufukaný, kdo
stále fuká (Zl.).

ufrftanec, -nca, ufrfianý, umou-
nný (val.) v. frfnit.

ugajsaný, kolísavý, klátivý: chze
(Kt. Dop. I. slez.).

uglintný, slinami, pnou potís-

nný : k, kanec (Btcha) v. glintat.

ugrabaný,£raóaíý, neobratný (laš.).

uhampésat se, utahati se, unaviti

se (Kunštát).

uháa sa, shánti se: Uháajú sa

po tebe (Dob.).

uhabif sa, zastydti se: Potom
sa sama uhabila (Slav. L. XI. 322).

Já sem sa uhabila temu = zastydla
za to (slov.).

Uháky, na Uhákách, hora (Vi-

zovsko).

uhel', -hra, coll. = uhlí: Skládali

sme uher (vých. Mor.).
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uhel, -hla =: socha, sloup v par-

kan (Jevíko).

Uherka, druh hrušek, švestek, te-
šní, fazolí, vynikajících velikostí.

uhTa, -a =: uhlí (laš,).

uhlásit, pekieti: Oni jé hohlá-

sijó (Maš.).

úhtavý: Obecní les od Broumov-
ských vinohrad až po dub úhlavý
=z hranení strom := strom komolý,
jemuž koruna useena (tetieho me-
em uhlavi = sal, Alex.). Ponvadž
takové stromy, pokud jsou živy —
na zpsob vrb — neustále mlázím
obrstají, íká se jim prost hlavy.

Jsou to obyejn duby, nkde také
habry bez koruny, useené do výše,

kam lovk dosáhne, a mlázím ob-
rostlé; i klestí ji obas, aby mla
prý neustále podobu hlavy. Takový
pohraniní strom patí obma sou-

sedm vespolek; i smí každý soused
jen svou polovici osekati. Vykáceti
ho rovnž nemže jeden bez dru-

hého, le by se dohodli místo sešlého

zasaditi nový stromek, který rovnž
>na hlavu* oezují. Také vrbám okle-

štným a révám íkají hlava (arch.

I. 100).

uhtazkaný, uhlazený (laš.).

uhTedat: »Už-li roste tráva?* »Už
by jí uhFedáí, dyby bylo kdy* =
nahledal, našel (Zl,).

uhTédat: Letos je ovoce vzácné,

je ho máío, neuhlédá ho := marné
hlídání (Zl.).

uhFedt: Domácího ztodja neu-
hledí '^ nezabrání dohlížením, aby
nekradl (Zl.). Ja, to máš, tak, cérko,

lovk sa neuhledí = pi vší pozor-

nosti nco vyvede (Slav. L. X. 303).

uhrédnút, uvidti: Pod jaborem
sedta, oría tam uhFédía (Suš. 102).

Uhlénka, hrud (v. t).

uhlisko, místo, kde se pálí de-
vné uhlí, nebo vbec místo, kde
hoel ohe, na p. na poli.

uhavi, uhnísti: z tsta, mouky
(Vek.) ; srovn. gávit.

uhnvase: Coja ses nim uhn-
vam = co to plátno hnvati se s ním
(laš.); srovn. pedponu na.

uhnout nco, ukliditi: Uhnuli devo
(Zábežsko).

uhusit, umoiti: Kopivy uhusiíy
všecku písadu. Natážkú pi stavb
celý se uhusiF (srovn. hnusit).

uhodit: Uhodila dvánástá =: ude-
ila.

uhodi se: »Bud pršet'?* >Kdo
ví, jak se eše uhodí*, t. j. bude-H
i nebude, jaká bude »pohoda« (laš.).

uhodnut nkam, trefiti: Neuhod-
nete tam, je tam chodník lesem (val.).

úhonek, dcko, jež si svobodná
uhonila (val.).

úhor (laš. piluh), pole »co leží

rok*, ufehra, >co poád leží*.

úhornica, epa do úhora setá.

úhorník (ó), zmije jedovatá (Zá-

bežsko).

ú horovat, úhoit pole ^^ nechati

úhorem.
uhovt, vyhovti. emeslníci se

ptávají, zdali »uhovli* = svou práci

po vli zákazníkov vykonali. Žád-
ným hosom nefza nadobe uhov
(Slav. CL. XI. 276). Tem vdovcovým
dom nikdá neuhovím (Suš. 197)
Už ti naposledy ani neuhovím uvait'

= nepotrefím (Slav. L. X. 302).

úhrabeník (hóhrabenik), koš na
úhrabky (Jevíko).

úhrabica ^ hrabíca (v. t).

uhracnút, uhrast^ uhasnút sa, zd-
siti se = uhraznú sa (v. t.).

uhranh'vá voda n. uhlová^ v níž

bylo 9 uhlík jasanových uhašeno
(od úrok) Mor. lid 200.

uhranif devo, v hranici složiti

(laš.).

uhrazif sa, uhraznút sa, uleknouti

se, zdsiti se: Tak sem sa ho uhraz!

(jak je po nemoci zmnn). Mach sa

z prvšku uhraz (Vlk 53).

uhrdli se 1. uškrtiti se: Pták str-

ií híavu do putliny a uhrdlii se

(laš.). 2. strhati se prací (val.).

uhíznúf sa = uhraznú sa (v. t.)

Vek.
uhrtúsít, zardousiti (Zl.),

uhrúzif sa pod vodu (val.) = pod-
hrúzit sa (slov.) = podhrozi se (han.),

ponoiti se.
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uhuTa, uhuTkat, ukolébati dít
(laš.) srovn. huFa.

uhurda se, uhrncovat se, utásti

se jízdou na voze po hrbolcovité ce-

st (laš.).

uhýlit se (ohélet), ztratiti se, pi-
jíti na zmar: Ohélel se na vojn.
Kaena se nám ohélela (han.).

uhynut: Tele nám uhynuío =
zdechlo. Uhynula mu kráva (Zl.).

Uhynuta na saíaši slanina (Suš. 713,

var. : ztratila se).

uch! výraz leku: Uch! otásla se

Francka (Slov. obr. I. 108).

uchabif, schabit^ schabnút, vzíti,

ukrásti (val.).

uchá, -a 1. veliký hrnec na slé-

vání mléka (Tišnov, Frýdlant) =
látka (v. t.) : Pite k nám, já vám
dám hodný uchá mléka (ND. 104).

2. hrnec (i dva spolu) s obloukem
na hoe, v nmž se nosí pasákm
obd (Df.).

ucharlí se, uhrdliti se, umoiti
se: Ten se tym bemenem ucharli

(Kt., laš.).

ucházet: Cesty nám ucházelo =
ubývalo (N. Msto).

uchrpnút, usrknouti: kávy, piva

(val.).
_

uchTumpaný, zašubraný, umazaný
(laš.).

úchmatek = úchytka: Dlám to

enom tak na úchmatek, t. j. tehdy,

když zbude chvilka od jiné práce

(val.). A to moseli své roFa tak na
úchmatek obdláva (Vlk 9) —
úchvatek (v. t.),

uchmátif = uchvátiti (val.) =
uchmátnót (Btcha).

uchmúrený as,, zachmoulený, po-

šmourný (laš.).

uchmúlifsa, usmát se (potuteln).K se uchmuFuje a pokládá uši,

když chce nkoho kousnouti (Vlk 31).

Janek sa enom uchmuloval (Slav.

L. XI. 227).

uchodif, odcházeti: Už nehodíte?

Uchodili ped ním = utíkali. Fajka

uchodí = je nkde puklá, tak že

vzduch uchází. Vera sem sa neho-

dila, su všecka chromá = chzí una-

vila (val.).

uchopit: Uchop sob místo na
stolici (Suš. 13, laš.).

uchránif, uchroova, ukliditi, skli-

diti (val., laš.): Matka uchraovala
v izb (Slav. L. X. 38). A pro ty

rože neuchráníte ? = neodklidíte, ne-

schováte (Slav. L. XII. 188). Ho-
spodský chlapcpm pravil, aby uchrá-
nili na dvoe = uklidili, umetli (Kda
1. 120).

uchubía, pokriti nco (Btcha).

úchvatek=i: úchmatek (v. t). 1. na
uchvatky nrobi = jen chvilkami,

jako úkradkem, majíc jiné, dleži-
tjší zamstnání. 2. na úchvatek =
na úchytku (v. t.) laš.

úchylek, útoišt: Vzal úchylek
pod kolnu (dol.).

uchytit, uchýtat komu co, vyrvati:

Uchýtali si to = rvali se o to, na

p. na trhu o zboží (Zl.).

úchytka : Dnes bylo žito na úchytku
= na rvaku (ZL). U muzigy byla

na úchytku (Vlk 20). Ona je v lese

na tráv enem na úchytku (co honem
uchytne). Na úchytku sem pišel =:

na chvilku (laš.).

uja (huja) r= veliký ujec, vepový
žaloudek naditý kroupami (N. Msto).

ujat 1. Kdo jednou grunt ujme, a
si pak splácí a druhé podlí (Žár).
2. plátna, sukna a vbec látky se

ujímá, když je jí na nco mnoho;
mouky, hrachu a p. se ubírá (Zl.).

ujatý: Role sú všecky ujaté= za-

plhnné, pýem, neplechou zarostlé

(Jicko).

ujdený, ušlý, chzí unavený (slov.,

val.).

ujec, matin bratr, ujiná, ujcinka^

jeho žena. »Uje !« oslovuje se každý
starší muž, jako jinde > strýku 1«

(hor.).

újem nik, újemnica, arodjník
(který ujímá jiným užitku). Podl.

ujest : Nemám zub, nemožu masa
ujest = ukúsat, uhryzt.

ujet 1. uklouznouti: Stupni dobe,
aby ti noha neujela. 2. Ujelo mu na
rozum r= ušel mu rozum, vyvedl

hloupý kousek (Zl.).
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Újezd, Újezdy^ Újezda (coll. pl.

m.), jméno tratí v rzných koninách
Moravy.

ujímat: Ujímá mne v buše, ke-
ovit svírá ; ujímání, hryzení v biše
(vých. Mor.). 2. Ujímajú sa na nm
dary Boží =: tuní.

ujít, odejíti, utéci: Macecha ušla

do kostela (Kda II. 193). V noci

ušh do Uher = tajné odešli (Kda I.

19).

ujma eho = kdef, hromada (laš.).

ujmy, pí. m. : Nemá-li lovk délku

stejnou se šíkou rozprostených
rukou, má ujmy. lovk je nevládný,

všecko bolí. Dostane je ze zlosti nebo
z hltavého jídla. Ujmy jsou 1. hlavní:

hlava se rozstupuje, lebka bolí, chytá

se závra, 2. zaludkové: není chuti

na jídlo, celé tlo se tese, lovk
je ospalý, 3. ujmy v celém tele (záp.

Mor.).

ujma, -a, lidový léka, který vy-

muje a léí ujmy (Mor. lid 196).

ujmisko = ujmická lúka, vzdálená

od obce luina horská, kterou prý
za stará sedláci sami si ujali z obec-

ního nebo panského (val ).

ujoó, — ujmu = ujmouti (Lor.).

újsc, — ujdu =: ujíti (Dob.).

ukákaný: Drbež enom jak živ

nenasadit na rybu. To se poád pere

ve vodé a chodí ukákaný, jak žen-

ská ped svátky, taky je usubraná
poád (dok. 122).

úkaz, podívaná: ovoc na ukaž
(Opav.).

ukázatý, nadjný: Stromy sú uká-

zalé = dávají nadji na ovoce. Obifa

byíy ukázaié =pkn se ukazovala.

K, tele atd. je ukázaié — dává na-

dji, že se zdaí (Zl.).

ukázat 1. Ukaž ten kíobúk = po-

dej sem. 2. Neukazuje mi to nikady
= netrefuje se, na p. když má z ma-
lého kouska látky ustihnouti na šat.

Do hospody neukazuje chodit = ne-

vynáší (Zl.). Dy mu na takové pa-

sáry neukazuje = není tak zámožný,
aby mohl vyvádti takové bujné

kousky (Vlk 34). Hana z Antošem
(obchodníci) enom peenky a pivo;

vil na to jarmaky neukazujú =

>nejsou podle toho* (Slav. L. XII.

43). Iná mi to neukazuje= nehodí
se, nelze, musím dlati tak a ne onak:
»Pro chodíš na raní?* >Iná mi to

neukazuje ; na hrubú nemožu, mosím
doma hféda* (Zl.).

ukázat sa, ukazovat sa: Ukazuje
sa na as = jest nadje. Ukazovalo
sa na déš = bylo oekávati. Žito

sa pkn ukazovaío = na žito byla

pkná ukážka, nadje dobré žn
(val).

^
ukážka, áka, nadje: Letos je

pkná ukážka na ovoce. Letos je

ukážka na špatný podzim = » vy-

hlídka* (val.).

úktad, kraj podešve a nártu.

úktaák: Na všední den Slováci

nosili úkíaáky, boty >na úklad* šité,

t j. na vrch švem, jenž spojuje po-
dešve s nártem.

ukládat: Paní syna ukládala t. ke
spaní (Suš. 132j. Pane Ježiši, raiž
mi býti na pomoci, když já budu
ukládati ved =: tišiti, léiti (srovn.

zbouiti) Mor. lid 208. Qovk si ne-

može ukíáda hodiny p (že bude
žíti) (Slav. L. XI. 226). Díúho aby-
zme my si už neukládali = neekali
na dlouho života (staí lidé) Vlk 52.

Už mu (nemocnému) díúho neukíá-

dajú = neekají, že bude dlouho živ

(Zl.).

úktajka, ryba alburnus lucidus

(Podl.).

úklidný: divkaokledná, která dobe
a ráda uklízí (Zábežsko).

ukrudit, uklidit, schovati: Ale já
sem to ml už dobe ukludné (Slov.

obr. I. 26).

ukmásit, utrhnouti: Kufa z kanónu
mu ukmásita híavu (Slav. L. X. 136).

ukojí, upokojiti, utišiti: Rozžehto
se srdenko moje, nmožu ho ukoji
(Suš. 370).

úkot 1. akord: Robím na úkoí,

n na dze. Mám to na úkot. Já Ten

úkoíem kosím, ale kedz som v úkoFe,

mosífti sa dobré chovac (Dob.).

2. Hrníi na výroním trhu pi slabém
odbyt rozdlí zboží neprodané na
úkoíy, t. na díly. V každém úkole
je zboží rzného druhu a rozliné
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velikosti a díly prodávají se po stejné

cen. 3. O muzice dvice, které do
plnoci sedly, zstanou, až se vzác-

njší tanenice vytratí, »na úkoly «,

a vytaní se pece (Vlk 36).

úkolen: Byl sem úkolen ve

všeckých tch ddinách na hodech
(dok. 170) = okolin (v. t.).

ukolíbat, kolíbáním uspati: Po-
kejte, až dit ukolíbám (Suš. 141).

úkolnfk, dlník, který dlá na úkol,

op. nádeník.

úkolnitý: práca = na úkol.

ukonat, unaviti; ukonaný, unavený
(ZI.): Celou noc na modlitbách trval,

až se velice ukonal a usnul (Kda II.

27), Dvenka ukonaíá na trávníku
zaspala (Suš. 302).

ukopnutí: V zahrádce mli aj

kúsek zemák, tak na to ukopnutí,

t. po kousku na každodenní potebu
(Slav. L. X. 38).

ukosinový, kosinovatý, na kosinu

sestihnutý: Ma fortuch ukosinový
r=: cviklový (laš.).

úkrademek: Enem tak úkradem-
kem to díáme; po ukradmku (val.,

laš.).

ukamnú: jabko, ukousnouti

v hrubé mluv (Jicko) v. kámat.K ceíé oje ukamít = ulomil (Slov.

obr. I. 248).

ukapnú haluz, ulomiti (Jicko).

ukrasf: Oi sa n ukradíy= zdí-

mla jsem (Vek.).

ukaf sa = ukrovati se (val.).

ukrit se: Ukrili se Fedakde za

chrást =: skryli. Neteba se ti ukro-
vat = »tahnouti se na zpt* = sich

zurckziehen (!). Penz bylo málo,

nemohí sem dlat velikých fuk,
ukrovát sem se, jak sem mohí =
uskrovoval sem se ,>obmezoval« (Zl.).

ukralec, -Ica, veliký klacek (N.

Msto).
ukupnút, ukousnouti, uraziti : kus

cukru, hrnca (Zl).

ukrutený = ukrutný, náramný
(val.).

ukrútit provaz, uplésti. Zlatu šru
ukrutiía (Suš. 158).

ukrutn, velmi: ukrutn dobry,

šumny (laš.; srovn. hromsky pkný.

hrozné dobrý a p.). Z té díry vylezl

drak ukrutn veliký (Kda I. 24). Bylo
jich ukrutn hanba (Kda 1. 127).

ukrutný, veliký, náramný: Král

ml z toho ukrutnou radost (Kda I.

117). Letos sa ukrutných boan po-

stílaío =: ukrutn moc, velmi mnoho
(val.).

ukryjmo: po ukryjmu = skryt,

tajn (laš.).

ukúpit: Na Vaíachoch lacinj do-

bytek ukúpí (Zl.).

ukúsit = ukousnouti: Pes a
ukúsíí za nohu (val.).

ukváka: Dotud' do ma mluvili,

ež ma ukvákali = pemluvili (Vah.),

ukvandaný, ucouraný (laš.).

ukynúf sa nkam, uhnouti, scho-

vati se (val.) : Již se tu nkde ukynu
do kouta a pokám =: schoulím (Kda
I. 199).

uiahodif nco, dobe a správn
uiniti, vyhovti; Ten to ulahodiíl

Nvjém, ako som to uíahodiía (selka

vaila výletníkm vejce, a pak se tak

omlouvala) Dob.
utakomít sa : Uíakomíí sem sa na

to ^ upel jsem se na to, že to musím
míti, a koupil jsem to, teba to ani

za to nestálo. Ulakomiía sa na pen-

tliky = dala se zaslepiti touhou po
nich a ukradla je (Zl.).

utaskaf diea, ukonejšiti (hor.).

uTebezni se, uvelebiti se (laš.).

uTéha, ulevovati: Tažko mi je,

ažko, ani neuFéhá (Suš. 354).

uJeheika, calamintha acinos (bot).

uTehTa, v. úhor.

uTehTan, kdo bydlí na ulehli.

uTehnúf : Už to urehío = utichlo.

úi'eja, -je, silný liják, prtrž mra-
en: Hrozná jakási úfeja pišla, a

tož chalupy zbíralo a dol jich ne-

slo (val.).

úlek (holek) 1. uleknutí, 2. psotník

(záp. Mor.).

uTé sa : Žluti sa uFéje, a lovk
sa mosí zlobil? (val.).

úTevák, školák, který má úlevu od
školního vyuování.

uTežet: Jak se v noci pikryju,

neuFežím, neusnu (Zl.).

uthanec, -nca, Gewohnheitslúgner.



463

ulíbif sa, zalíbiti se: Když pišel

ke královi, hned se mu zalíbil (Kda
1. 72). Velice sa mu to ulíbiío (val.).

UlíbiJo sa mu := uráilo se mu, od-

hodlal se k nemu, jako by milost

prokazoval (val.).

ulían, kdo bydlí v ulici, ne na
námstí.

ulíit: Takovú mu jednu ulicím!

= vytnu (dok. 204).

ulíhnút se: Tele, híb a p. se

ulíhlo, kue, house a p. se vylíhlo.

úllch n. úlicha, 1. liják (val.),

2. hrozná nepohoda (Btcha).

ulík (hulík, holek) na Litovelsku

íkají úzkým prostorám (srovn. ulice).

Jinde na Hané byla to otevená kl-
nice devná s hasiským náadím
(arch. I. 101).

ulírova, doléhati, usilovati (Vek.).

Rozina dycky o to ulirovala (Vlk

104).

ulísaf 1. komu, lichotiti, 2. ulísat,

ulisi, ulisnu koho = ulaskaviti, u-

chlácholiti (Kt. z Ostravska).

uliv = úleja (v. t.).

ulízaf sa, udobiti se (val.).

ulizovaf: Vtr ulizuje = opaluje

(val.). Na toho, co se k vám nejvíc

ulizuje, dejte si nejvíc pozor =. lichotí

(dok. 204).

útoha 1. skaí z= uložení, vrstvy

(Vych.). 2. To byly oulohy od Boha
=. uložení, osud (N. Msto).

útomný, nemajetný, ubohý: Un
nni tak uíomny, že by vam nmoh
da (laš.).

úložníek lysimachia nummularia
(bot).

úložník, 1. veronica off., 2. sene-

cio (bot.).

uTudník, kdo u jiných lidí bytuje

= podFudník (v. t.) Kt. od Uh. Hra-
dišt.

uTudný, vlídný ; uludný, podvodný:
Kdo je uFudny, byva uíudny (Kt.

z Ostravska).

utúpif = uloupnouti: Nasadiío sa

kúsek epy, aby bylo kozám co uíúpi
k dójeftú (Vlk 6).

um, a, mysl: Ked mi pride na
um (Df.).

umaif, promarniti : Umaíl za rok
kolik set. Umaít ceíý grunt (Vah.).

umarkoiif koho ím, rozsmutniti

(Kt. z Ostravska). Srovn. markotný.
umárnif = promarniti: Umarnil

peníze (laš.).

umáska chléb, máslem pomazati
(Kt. z Ostravska).

úmentem, honem: Bžúmentem!
(val.).

umestovánie, stání: Umestovánia
sem nihdze nmaía (Dob.).

umeška, zameškati: To ju ume-
škaío (val.).

umt s infinitivem na Podluží užívá

se na oznaení dje optovaného na
zpsob lat. solere nebo nm. pflegen:

Do poleda sa u nás umá scházat

staré ženy =: scházívají se. Ženy rády

umá naíkat = naíkávají. Uhi uriiá

naším kosíky nosit = nosívají. Ked
margráfa (=: Jemínka) hFedajú, umá
vofaco podezelého najít :=nachází-
vají. Na svabu umá zvát v úterý

veer = zvávají. Ke dožnu, to si

umá vzít píšeíku a pískajú.

úmezek, vrch meze, kde roste

tráva, kíbí (Vah ).

úminek, pedsevzetí, úmysl.

umínný, svéhlavý : Znala tatuTku,

jací sú umínní (Vlk 63).

Umisa, píjmení,

umknúf, odstriti: Pokej, já to

umknu.
umknúf se, uhnouti se, na p.

v lavici v kostele odsednouti. Umkni I

= odsedni. Umkío se mu = nepo-

dailo se (laš.) v. umyknút, umykat.
úmia, -i, tráva pýovitá nebo

z obilí vytroušeného vyrostlé osení

na zvrženin (Jicko).

umaga, mkagaf néco, umakati
(val.) v. maga.
Úmorí, tra (Blansko).

úmorka, druh hrušek kulatých,

zelených (Zábežsko).
umený = umrlý, mrtvý: Ona

byla studená, jak by byla umená
(Suš. • 85),

umít: Me sme tu na ddin poá
zamatlani a téma zamatlancama taky

umem (Mal, XXIV. 67). Velika
umírá, protože vyrábí vosk na svíce
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do kostela ; vlaštovika je pták panny
Marie, proto též umírá (nezdychá),

O rybách se dí, že umrou, protože

Kristus Pán jich požíval (Vyhl. VI,

XIX. 236).

umrráek = umíráek (val).

umrlí: hlava (ne: smrtí hlava,

peklad neporozumného nm. To-
tenkopf!), (J umrlích hlav, les na
Zábežsku. Umrlí truhla, rakev.

umrle : Na to sem umrle zapomnl
= jako na smrt, naisto (Jevíko).

umrFec, -Fca, nadávka : Ty umrfec 1

(hor.).

um ríý, mrtev : V sobotu bude umríá
(Suš. 665).

umršlt: krtka, zabiti (Daice).
umšit, mechem ucpati (devné

stavení (val.).

umuený: Sedle sme skormóceni
jak omoená hodina (Vyhl II. 223).

umyknút, umykat, utéci: Umykni!
(Zl.). Dyby pán Bh hodnéj vody
ráíí da, co by mohly naše put
(plt) umyka = uhánti (Suš. 225).

umynt = ument, moment: V u-

mynt chliv byí v píamyu (Lor.).

umyt se do neho (do práce),

dáti se s chutí (han.). Když pozd
na podzim hodn prší a voda v ece
tee plným korytem, »íka si umývá
behy*, aby pkn zmrzla (Zl.).

umžiganc, -ca, kdo mžiká,
mžourá oima, je mzigavý, udímaný,
ospalý (laš.).

unáhlína , unáhlení, unáhlenost:

Povdla sem to z unáhliny (laš.).

unavovat: Poád' mne unavuje,

abych mu píí 100 rýnských = na-

léhá na mne s prosbami (Zl.) v. unovat.

unes: Ta husa je s ounes = je

jí co nésti, tžká (N. Msto).
unevdif se, komu, nevdným

se prokázati (Kt. z Ostravska).

ukat, nosem mluviti.

ukavý, kdo nosem mluví, hlas

zvukem nosovým zbarvený, naselnd
(Kt. od Uh. Hradišt).

unovácia, úsilí, námaha: S takú
unováciú som to zrobiíl (Dob.).

unovat 1. namáhati se: Neunujte
sa! Co sa s tým budete unovat?
Darmo sa unuješ! 2. trápiti, týrati:

Hlad ho unováf. Je všecek zunovaný.
3. prosbami sužovati: Dti matku
unovaíy, aby jím daía jest (slov., val.).

uúraný = ušmúraný, ušpinný
(val.).

unuti, pinutiti: Byli by a unu-
tili (val.).

úpad (hópad) 1. náledí, kluzko, že

by upadl (záp. Mor.). 2. špatné po-
así (Br.). 3. dlat do úpadu = ze

všech sil.

úpadek: hrozný úpadek snhu=
padání (val.).

upadený: Som vilek taky upa-
dený = v bíd, v tísni (Dob.).

upadnut: On na niem neupadne
= sebere, ukrade všecko (hum.) Vah.
Na takúto fajku sa vám nikdo ne-

upadne = nezhlídne se jí, neukrade
jí (je špatná) (Dob.).

upadvka, padavka, nezralé ovoce
spadlé (han.).

upadzga, upackat, ledajak ulepiti

peivo (Vah.).

upachtit se, unaviti se: Voják
i zvíata jeho byli velice upachtni
(Kda I. 104).

upajtl, vzíti, ukrásti.

upálif : 1. pec, vytopiti (laš.). 2. U-
pálíi sem se v prst (jako uezal a p.).

3. upáli, upaFovat, utéci.

upást: Král povídal, že má 12 za-

jíc a tináctou srnu; jestli je upase,

že mu bude princka dána, t. j. do-

vede- li je pásti tak, aby mu žáden ne-

utekl (Kda 1. 171). Tech krav sám ne-

upaseš. Co bych neupásl.?* Upasu (Zl.).

upat, zapnouti: Upáí si kordulu
(val.).

upécf : »Dns sme Fen koíá upek-
li!* ekne na p. vozka, když skoro
odnkud pijel ; byl tam totiž jen

tak dlouho, co by se byl kolá upekl.

»Chljéb sme upekU* nadlouho sme
tam byli (Dob.).

úpk 1. úpal slunení: Síúneko
heje úpkem; úpky = vedro, 2. mí-

sto sluncem vyhívané: Oech je

dobe sadit na úpku. Náš díl (tra)

je na úpku (Zl.).

úpr: Dyby pišlo na úpr := kdy-
by si na n upel, kdyby byli nu-
ceni (val.).
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upchnúf, uraziti: astováí Migaíu
nape, aby ho neupchnúí (Slav. L.
XI. 49). Ona je tak uznaliva dvucha,
všecko v bíazny obrati (v žert) ; tu

druhu, tu hn uprchne (laš.).

upiptaný, ušmouraný: dto upi-

píane (laš.).

upíra sa : Najvc na nho sa

upíraío, že zapálit = na nm zstá-
valo (val.).

upiskaný, zamazaný: hrnec (laš.).

upišený: Není dobe, líhnou-li

se kuata v dobu, kdy rže kvetou

;

budou upišené = piští mnoho (Mor.
lid 273).

upit si, zavdati si, napiti se trochu:

Upíí si piva (Vych.). Len si upíce

!

(Dob.).

uptakaný: okna upíakané = zaro-

sena (Zl.) A den byl takový upla-

kaný ; bylo vlhko, aniž pršelo, a mlha
halila oblohu (Pittn. VI. XVIII. 610).

upTet: Nemohli sme sa im upFe
= vymluviti (Vah.).

upTknút : Slépka upFkía vajíko =
snesla nedosplé (Zl.).

upFuskat = uplácat : ze maítú.

Úplzek, na Úplzku tra (Vizovice).

upojaf si = uvza si, pedsevzíti:

Upojali si, že zitra pjdu (laš.).

upokúšaný, koho stále pokoušejí,

kdo nemá pokoje (Vek.).

úpoty (stslov. q.poIy), v boky, za

boky: Chytíí ho v úpoíy a prašíí

ním o zem (slov., val.).

upovíit sa, dodati si odvahy,
opovážiti se: UpovííJ sa do maku
(mlsný chlapec). Šefma jedna, dyž
ón sa n tam upovíí (tebas na ko-

moru na njaký mls) Brodsko.

upozdl sa, opozditi se: Už bývajú

ty jabka zralé, afe letos sa upozdiíy

(val.).

upozvoli sa, svoliti k nemu:
Upozvolít sa, že mi škodu nahradí
(slov., val.).

upracovat se, unaviti se prací:

Dyž se lovk upracuje, musí si od-

poinout.
uprajtovaf, utáhnouti, provazem

pevn svázati (val.).

uprašovat, uhánti: Te kon opra-

šovale k Bleckymo mléno (Vyhl. II.

35).

úprava, euf. hnj.
upedit si nco, praecipere: Upe-

dím si tú prácu = zanu ješt dnes,

abych ji spíše dokonal (Brodsko).

uprhnúf: Pergament býl zakopaný
rok, tož uprhnúJ = zhranl, zetel
(val.).

^

uprlit sa, popáliti se kopivou:
Uplíl sa v ruku (striv ruku do ko-

piv) slov.^ val.

upimnej k ei, hovorný (dok.

220).

upít si, umíniti si: Co si upe, to

mosí mt. Upéí si, že pjde do
svta. Upéi sa na to (slov., val.).

u psykat, psykaje (ps, ps) utišiti;

dít (Kt. z Ostravska).

upšnivý 1, vybíravý, mlsný: Nebu
taká upšniva, beu a jiz (laš.). 2. koho
každá malikost urazí, obrazlivý (Kt.

z Opavska). Srovn. eské upšiti, uhod-
nouti, obraziti v bolák.

úad, radní: Ti Pavloví úadové
tvrdého srdeka (Suš 574). Tech
úad zmarnil (Suš. 573).

úad nik, správce statku (laš.).

úrana, poranní, poškození: To
nbud bez urany (laš.).

urátaf sa, udobiti se (val.),

úraz dostane od pemožení : zima
zemele, v kížoch bolí.

urazit, sraziti: Uraz jablíko lebo

dv (Suš. 435).

urážlivý (i pol.), kdo se snadno
urazí (Lor.).

úrazník, sagina procumbens (bot.).

úrazovica, j^olévka zapražená na
kyselo (Slav. L. X. 142).

urda, smetana ovího mléka (val.,

rum.).

uécf sa, umluviti se : Obyvatelé
se uekli, že se vysthují (Kda I. 18).

Uekli sa, že budu hrá (Slav. L.
X. 33).

ueení, uknutí, uhranutí (laš.).

uezanína, rána uezáním zpso-
bená (slov.).

úezek, -zka, špalek délky šinde-

lový (Vlk 47).

úrezník, tlustší vlna na vyšívání

límc (hor.). . [
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uezovaf : Mídek uezováí na bas
= strouhal (Slav. L. XI. 50).

uísnút sa =z uhasnú sa, ulek-

nouti se: Jura se toho uísnul (Kda
I. 64).

urka, vrkati : Hoíubek urka (Suš,

341, laš.).

ukravína, vc uklá, uhranutá, na

p. jídlo: Uklavina psobí dávení

(Mor. lid 198).

uktý, pass. = uknutý, uhranutý.

úroitý 1. úroité svátky = vý-

roní. 2. oi = uhranlivé (Mor. lid

186).

úroka, úronica, anthyllis vulne-

raria (bot.).

úronfki cytisus capitatus (bot.).

úroda, krása : Nelituj že, ma dže-

vucho, tej svojej úrody (Suš. 201,

z pol.).

úrok, ob. pl. úroky, uhranutí.

uronit: Uronil si dv jabka =:

srazil (Zl.).

urostený = urostlý: Chíapík býJ

pkn urostený jak jedla (Vlk 21).

urúbanina, Hauwunde (laš).

uundi se s kým o em umluviti

(Kt. z Ostravska).

urúsat se, ucourati se: Kde's, Ani-

ko, kde's ty byia, že si se tak urú-

sala (Suš. 151)= urúšat sa (vých. M.).

urušaf 1. dít ze spánku vyrušiti,

vyburcovati. 2. Tsto v tpfe hn
uruša =: ukyne (Kt. z Ostravska).

uruzga, ruzgou (prutem) ubiti

(laš.).

urva: na urvu = na rvaku, na

spch (laš.).

urvaf, rvá: To tak ostaío trochu

tch biják a urval (Vlk 99).

urvaFec, -Ica 1. vl. kdo se urval

se šibenice, hrubián, rozpustilec. 2. ne-

manželské dít, které si svobodná
nkde » urvala*, uhonila.

urvatosf, urputnost: Nedlal to

z urvalosti ani ze žádné zlosti a zdo-

rovitosti (Kda II. 55).

urvaíý, hrubý: Ale pacholek už

byl zlý, urvalý (Kda II. 95).

urvaf, utrhnouti: Jeden kvítek ur-

vaJa (Suš. 196, laš.). Urvaí jabko na
haluzce (Suš. 38, laš.).

urvaf se na koho, utrhnouti se,

osopiti se (laš.).

urvo: Bylo na urvo= na honem,
bez dlouhých píprav, na p. »vesele«

(laš.).

urynút: Voda urynuía kus zem
r= utrhla, odnesla. Kus behu sa

urynulo. Beh sa urýá, Uryne sa to

s tebú ! = sesype. K sa urynúl=
spad »s urynutou* zemí (val).

úrypný, ostrý, schneidig: mráz
(Kt. z Ostravska).

úsad (val.), pl. usady (laš.), houser

(bolest v kížích).

usádlit sa : Což ty se's tak usádlíl?

=:= uvelebil. Skoro-li sa usádlíte? =
sednte a budete tiši (val.).

uéataf se : nehoditi se, unaviti se

;

ušatany, unavený (laš.).

used: Negdy celý de neusedím
=r= neodpoinu si (Vek.).

usedto, stavební prostora: Cha-
lupa z usedlom (Dob.).

usedlost: vtlit' na usedlos, žert.

jako dáti na chrám Pán (Dob.).

uschoit hospodáovi obilí, o do-

mácím zlodji (v. tcho).

usídlit sa, obsiti se (val.; srovn.

sídlo = osidlo).

úsilka, vysílení, namáhavá práce:

Onemocnl od usiFky (laš.).

usilovat se : Syn pislíbil otci, že

se bude usilovat, co bude moci, aby
svou est ve svt zachoval (Kda I.

128).

uéivt: Brada mu za nemoci uši-

vla = sešedivla.

uéivit: Mraz mu celu bradu ušivií

(Kt. z Ostravska).

uskakovat, uskoit, desertirovat

(srovn. srb. uskok): Bude ze ma
mrcha voják, já vám budu uskakovat

za milú (Suš. 571). Uteem a usko-

ím vám, kedy budem moci (praví

rekrut) Bart. III. 603.

uskoit: Dv kopy nám uskoí
z našeho potu = o dv kopy (obilí)

bude mén nežli jstne poítali. Moc
mu uskoilo = nebylo oekávaného
výtžku (Zl).

uskoif (skorý), urychliti. Uskoit
si asu z=. získati. S pracum se usko-

i = ponáhliti (Kt. z Ostravska).
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uskinúf =z uskípnouti: Liška si

ocas uskinuía, Uskinu ti prst =
pivu mezi dvemi (Vah.).

uskítat (skítek), ušpiniti ve tvái;

uskfitanec =z ušmouranec (vých Mor.).

uskrovi, upokojiti, utišiti (laš.):

Rozžefeío se ve mn srdenko, ne-

možu ho uskrovi (Bart. III. 84).

usmíchnúf sa, usmáti se: Jan se

usmíchnul (Kda I. 236).

usmýkaný 1. utahaný, utrmácený
(laš.), 2. náhlý, kdo se hned na ji-

ného »usmýkne« (osopí), hned se

urazí (slov.).

usmýkaf: Všecko sa pomaly us-

mýe = uklidní, urovná. Patrn
z pirovnání k dobyteti uvázanému
neb tahání nezvyklému. Až se utahá,

pozná, že násilím nic nevyídí, uklidní

se (Slav. L. XI. 379).

usnažif, ukliditi, uistiti (laš.; srovn.

snaha, snažný).

usnut : Ty povyky (zvykyj staré,

ty byly dobré ; vil to všecko usnulo

= pominulo, pišlo v zapomenutí
(Vyhl. II. 241). Tož tá Míšena jednu
v noci ušla jak pe ^ usnula (Seb.

L. XX. 138).

usotnit (sotny), do smrti utrápiti,

utýrati.

usotonit: Tá ženská by se s prácú

usotonila (dok. 160).

uspadlína 1. = uzvalina, spadlá

zem, skála, Abrutschung, 2. spadlé

ovoce (Kt. z Ostravska).

uspat 1. Já t na svých rukách
uspím (Suš. 180). 2. Co neuspí do
pnoci, po pnoci nedospí (Zl.).

uspávka, ím koho uspávají, uko-

lébavka: To byía pro mn uspávka
(Perov).

uspíraný, kdo se rád spírá, pe
(val.).

uspíšit se, unáhliti se, penáhliti

se: Ve zlosti se uspíšil a dal mu
facku (N. Msto).

uspived, zelina, kterou se na-

kuují od vedu, innula hirta.

uéporka, soutok dvou potok
;
jen

jako místní jméno na Moravce: na
Ušpofce (Lor.).

ustait: Kucha nosil na stl, a

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

já sem mu všecko ustail sebra (Kda
I. 55). Neustaíí by mu í (val.).

ustanovit se : Až se boles trochu

ustanoví, bude zas lepší =: utiší.

ustát 1. unaviti se: Orali sed-

ráci, koníky ustaíy (Bart. III. 511).

i i voíky ustavaju.? = ochabují

(Suš. 517). Zme ustati, mosíme si

trochu odpoinut (Zl ). 2. = zstati:

Ustáí v horách. Ustali na poli (val.).

ústava 1. výstavná budova, 2. sku-

penina budov téhož hospodáe: Tam
je ústavy! (ZL).

ústnos v. pisemnos.
ustopif, stopu zanechati po sob :

Od tých vyder byío to ustopené
(Vck.j.

ustrabif se ínn, na em, ober-
stviti se, zotaviti se (Kt. z Ostravska).

ustrit — ustrkovat — ustrkat

1. vinu svádti: Ustrií to na nho
(laš.). 2. vytýkati nco, ukazovati na

nco : Družba ženich ustrkováí na to,

že nevsta nemá zub (Vlk 62). Ti

židé aj podplatili hajné, aby hiby
ze starých strom odíúpali a na

míadé pibili, aby dostali devo ía-

cinj a mohli na to ustka, že je

darební (Slav. L. XII. 231).

ustrebnút polévky, trochu pojísti

(Df).

ustíhat, -ám = ustihovati (val.).

ustihnut si na 1. »dáti si zále-

žeti*: Na to ustihnu! 2. postihnout

si, pomstiti se: To ste si na komsi

ustihli (Slav. L. X. 304).

ustrnúf 1. Na tom zme ustrnuli

= ostali, se ustanovili. 2. Ustrte se!

r= smilujte se. Ustrnúi se nad ním.

ustrnožif, uložiti nco (na p. díví)

na lehko (laš.).

ústroj hlavy nevstiny a družiek,

jeho ásti jsou: 1. predkánka (pantle),

2. kánka (s perlikami), 3. záušnice

(kulaté kytky hedbávné), 4. vnec
(kytka na vrchu), 5. pantle (v zadu)

Velká u Strážnice. Jiné názvy v po-

pise » Moravské svatby* str. 18 a

ve sbírce »Lid a Národ* na rzných
místech.

ustukaný, kdo rád stuká, stone

naíká= ufukaný: Stukala ustukaný.

Ona je taká ustukana (laš.).

31
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Ústupek, ímsa u kamen: zelené

kamna s dvojatým ústupkem (Vlk 48).

ustvoi, vyvésti : Ti synci cosi

ustvoa ! (laš.).

usušit: Takovú ti usuším! ::= vle-

pím (val.).

uévidrovaf, trochu šilhati (laš.).

usvíja se, ohýbati se : Usvijaí se

až k zemi, tak mu prutem vyšibai

(Kt. z Ostravska).

úsvit, rozednívání: Z veera jab-

lnku sadifa, na úsvit sa jí ujata

(Suš. 437).

usvítit : Jedna svíka neusviti ceíu

izbu = není s to, aby osvítila (Kt.

z Ostravska).

úsvitná mše, na úsvit (Dob.).

ušák (hošák) 1. škvor, 2, zajíc

(záp. Mor.).

usál', -a, ušatý, kdo má velké uši.

ušarpa, otrhati : ovoce v zahrad

;

ušarpa se := utrmáceti se (Kt. z Ost-

ravska).

ušágaf vody, trochu vystíkati,

nekeho = ucáka, zcela postíkati

(Btcha).

ušeknout haluz (záp. Mor.).

ušiknú: Marýna ušikJa prútek

z vrby = utrhla proti vzrstu (Slav.

L. XI. 180).

ušípi, trochu naštípati: Pjdu
ušípi dev (Vah.).

ušuhraný, ušuraný: Husi majú
ušuhrané peí = ucourané, olámané.

Ušuraný chléb = okoralý.

ušibnúf,«í/<$'a/;ušvihnouti,umrskati

(biem n. prutem),

ušinút sa, uhnouti se, ukrýti se:

Já sem sa ušinúí (Vych.).

ušípanka, druh hrušek.

ušípaný, ušpinný, umounný: Dali

mu staré nohavice a ušípanou epici
(Kda I. 242).

UŠípané, -ého, euf. prase.

uškrhnúf sa, sklouznouti: Uškfh
sa a zíomíí si nohu (Slav. L. XII. 44).

uškrabif= uškrábnouti.- Uškrabila

sem se o hebík (Kda II. 92).

uškrdnút sa, po oku se usmáti

(Pod!.).

uškítaný = uskítaný (v. t).

uškroba koho, domlouvati, nadá-
vati komu: Potom m uškrobu (laš.).

ušlapat : Dybych já vdla, í ne-

vsta budu, ušlapala bych si cestu

k tomu domu (Suš. 335).

ušFaži biem = ušlehnouti (val.).

ušmignút, ukrojiti, uezati, ustih-

nouti (rychle a ledajak) : krajíc chleba,

prútek z vrby, kus sukna (val.).

ušmúraný, ušmounný, nemytý
v oblieji: Umyj sa, si ušmúraný;
syn. uskítaný, toto však znamená
ušpinný od jídla, a užívá se hlavn
o dtech.

ušpajdaný, vyšmatlaný (laš).

ušpriínút se, uklouznouti: Nohy
se mu ušpfhíy, a špluch! tam, hn
býí po krk ve vod (Zl.).

ušubraný, ucouraný(srovn. šubry):

Kováovo dve rádo robí, ušubrané
chodí (Suš. 95).

ušvácn út : Ušvácnút vlasy= ustih-

nouti rázem. Ušvácí si gavat chleba
= ukrojil veliký kus (val).

ušvárit, uistiti (Df.). Srovn. švárný.

ušvažif=: ušvácnút, ukrojiti veliký

kus: Ale si's ušvažíí skybul (val.).

ušvihýcnút, int. slov. ušvihnú =
ušvaži : Strýc ušvihýcí si gavaí chleba

(Vlk 44).

uáganý, ukonaný, unavený : PišéJ

z Tesá celý uáganý (Vah.).

Utah (hótah): To je s ém hótah
== je ho co táhnouti (záp. Mor.).

uapif, uapat, uapova, žerkou
ovoce se stromu sraziti (Kt. z Ost-

ravska).

ufapi sa na, vzhlédnouti se e-
mu: »To si vzáí pFezmero robu!<

»Ja on sa na ty peníze uapíl* (val.).

Uapíja sa na to, a potem budu ba-

nova všeci (Slav. L. XII. 45).

ufapkat, ním pleskatým utlouci:

dlaní tsto, máslo a p. (Zl).

ufatí, všeliké druhy seker cell.

:

Ach, vy máte moc uatí (val).

utéct : ute= di pry, uhni, nech
toho. Slovesa tohoto na Hrozenkov-
sku neznají, íkají za n: Nmohoi
ujc (ujíti), ušoí (ušel).

utek, ut^ka, útk: A tož my
do utku (sme se dali) laš.

útcha, utšení, radost, milo: Až
útcha pati na to. Za stará to byía
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utécha posíucha, dyž Fud šumn
zpívali (laš.).

utnúf sa (uthnú, utfhnouti se),

uchýliti se, nalézti útulek: Mám sa

aspo de utnú (val.). Vfk sa nerhéí

vir ani de utnú (Vlk 102). Stará

sa utnúía do svtnice (Slav. L.
XíII. 76). Chaíúpka jak by sa ut-
ovaía pod velikú stešu (ib. X. 38).

utrák, utéraka^ runík (slov.).

uteetý, ztelý: Stará hrotica má
uteeíé duhy (Vah.).

Utšené, -ých, jméno vinohrad.
utíky, pl. f. r=L pedbížky, pedstihy,

pedbíhati, kdo s koho: Nech idú

se mnú na utíky do upa (Vek.).

Což Jozef, ten sa ponáhFá; s hodi-

nami na utíky (Slav. L. X. 381).

utíraní, konkr. nco na utení: Po-

déte mn nejaky to utirani, bu
hadru Febo utirák (Mal. XXIV. 344).

utfra, -, jitní (Df.) (utro=jutro).
utka, naplniti: svj žaíudek, se

eho (Kt. z Ostravska).

útlak, ulaení, ohntení: Ma bo-
Tavu nohu od uttaku (Kt. z Ostrav-

ska).

utlipany as, špatné, blátivé poasí
(Opav.).

utoit: Cernoknžník utoil z blata

kulku (Kda I. 25).

utopec, pca, myth. bytost, malý
chlapík v erveném kabátku, jemuž
ustavin voda hurkem tee s pra-

vého klína. Utopec topí lidi (tedy

tolik jako hastrman) Vyhl. VI. XIX.
252.

utopiTec, -Ica, kdo se utopil, uto-

penec (Opav.).

utopit: Pravil, že v jednom nebo
druhém ty vidíy mosí utopit = vra-

ziti do nho. Mám za holénku nž,
utopím ho v tob (Bart. III. 234).

útor (pol. w^tor), ob. pl. útory

1. konce duh devné nádoby od
spodu po dno. Na útorech stojí ná-

doba, aby dnem nestála na zemi.

2. járek ili žlábek v devné nádob,
v nmž je dno zasazeno. Penesen:
Má slabé útory =: nemže moe dr-

žeti = držáky (v. t.). Hodž to do
utora = vyraz, vypij ! (laš.).

Útorky, tra (Bedihoš).

útorník, nástroj, jímž se útor vy-

struhuje.

utrácaf sa s nkým: Hrozn sa

s ním utrácali = dlali si veliké ú-

traty (Vah.).

utrakova, zavázati, zauzlovati

(Lor.).

útrata 1. Cuješ-i, taku, abychme
tom synkovi dávali vif nco na útratu

=. Handgeld (Slav. L. X. 297).

2. To je veliký útrata, útratný lovk,
marnotratník.

útratno, s útratou, neútratno, bez
útraty: » vesele a nutratno«, když
se lze zadarmo veseliti (laš.).'

utrefit komu, uhovt (v. t.) : Temu
chlebu si neutreíiía = dobe se ti

nepoved (Vah.).

utrhTec, -helca, veronica oíf. (laš.).

utrhíý :^ utržený: rozmarýn (val.).

utrhnout: Kráva nám hotrhla =
ujala mléka (Maš ). Sak sávám utrhne,

ež ma nebude = upadne (Vah.).

utiupa, -y, m., dotrný patolízal

(laš.;.

utrknút, ubodnouti: Utrkía ma
kráva (Suš. 287).

útrobník, agrimonia eupatorium
(bot).

útrova, útrata (Dob.).

útržek, -žku, peníze utržené: Ko-
likrá v jarmak si Machala vypožáí
od Jánka útržku koIéj rýnských
(Slav. L. XIII. 111).

utútaný, utúlanec, kdo se rád toulá

(val.).

uupnúf, kousek neho uraziti

(Jicko).

úturiivý, ostýchavý, tichý, mkké
povahy: Ony byíy ob úturlivé (Vlk

86).

utynúf, utonouti: Sestra utynuJa

(Suš. 505, val.).

ustyskaf se, teskniti (laš.).

uvádzka, úvod (hor.).

úvaí, úvaia, množství, síla, zástup:

Letlo vran taký ukrutný úval. Byía
tam úvaía vojska, lidu, penz, žita

atd. (val.).

uvalit: Uvalil mu gavat chleba =
ukrojil.

uvalito: Nmá te roboty uvalito

= navalené, mnoho (laš.).

31*
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úvar, úvarek, mokina na poli (záp.

Mor.) = produch (v. t.).

uvázat tele = odstaviti; dokud
ssaje, není uvázáno (záp. Mor.).

úvazek, provázek na dobytek (val.).

uvážif si, umíniti si (val.).

uvést : Sám toho býka neuvedeš
= nejsi s to. Všecko, co ml, se spá-

lilo a na prach se uvedlo =: obrátilo

(Kda I. 34).

uvrý, zbortný : šindel, deska

(Kunštát) = uvírý (v. t.).

uvez, úvezlisko (val.), úvezisko

(hor.), místo, kde se zem (hlína)

uváží (sjíždí, urývá) sama od sebe.

uvézf sa, urýti se: Nechytaj sa

dvoch beh, oba sa ti uvezu (Bart.

II. 192).

uvíja se, pospíšiti si, ponáhliti se

:

Mohli se uvija! Di tam, ale uvijaj

se! ílaš.).

uvíka, co se dává na uvíjení nití

do klubka, na p. kousek papíru

(Tebí).
uvínit koho, vinným uznati (Zl.).

Uvíra, píjmení.

uvírý, zbortný, horkem zkivený

:

deska ; uviro, zahnut (toiv) vydla-

baný n. vyhoblovaný žlab (val.)-

úvitek 1. (hóvitek) neho =:otý-
peka a p. (záp. Mor.). 2. silná žer
(vzpružinaj, kterou se pitahuje na
voze náklad haluzí, desek a p. (vz
IV).

uvíznout: Už v tem mnst uvizne

njakém tém služebníkem (Mal. XXIV.
67).

uvtáít si hnízdo, zbudovati si

(Btcha); srovn. vláit na hnízdo.

úvtaisko, uvleené pole: Oves
pišeí do uvtaiska (laš.).

úvl'ek, uvláení pole: S úvlekem
sem už hotov (Kt. Dop. I.).

úvodnica, ce, 1. žena uvádná
v kostele, 2. slavnostní plachta z ce-

lého plátna, ve tré složeného, ti

lokte dlouhá, uprosted vyšívaná. U-
vodnicu dávala kmotenka nevst,
kteráž si v ní nesla na zdavky kníž-

ky modlitební. Když se pak uvádla
s díttem, nesla je v úvodnici jako
v »chvce«.
uvožgený: Dti mají »uvožgenú

hubu*, když si slzy rozmažou po
>ušmúrané« tvái (val.).

uvrahovat, zavražditi: On mn
bratra uvrahováí (Bart. II. 29).

úvrat neb úvrata, pl. f., souvra,

oba píní kraje pole, kde se orá
obrací. Když hudebníci »vo mozece«
koní, zavolá leckdo z roztancovaných
chasník: »Eše zahréte hóvrat« =i

pidejte kousek (Maš.).

uvrátit = vrátiti: peníze pedané
(Vych.).

úvratník, n. úvrati, n., =i úvrat
(Opav.).

uvhaf sa, pospíšiti si: Uvhaj sa

= bž honem (Dob.).

uvít, uvaiti se: Šišky už uvely
= jsou uvaeny. Fazula v polívce

neáda uve (dok. 106). Hrách se

hovírá = uvaí se na mkko
;
je hó-

varné (Maš.).

úvršek (óvršek), kopeek, vršek

(Loštice).

úvrší, návrší: Koscei patí na ú-

vrší (Dob.).

úvýšek, nadvyšek, conadbývá (laš.).

R. 1636 na horách k panství Frýde-

ckému píslušných páslo 40 Valach
úhrnem 4789 kus dobytka. Ze všeho
toho dobytka brala vrchnost desátek,

t. j. každý 10. kus. I mla dostati

z onch 4789 kus 478 ovec celých

a ze zbývajících 9 ovec, ponvadž ne-

byla plná desítka, pimenou ná-

hradu, která slula úvysek (arch. I.

160).^

uvžaó se, pedsevzíti si, umíniti

si (laš.).

uzaova: Hodiny uzauju- z=

opozdívají se (laš.).

uzdát se : Uzdál se jí sníek (Suš.

789).

uzdna, koza >bravá« (val.).

uzdné, -ého, propitné, jež dává
kupitel pacholkovi pi prodeji kon.

uzdolef, uhovt: Tymdum vdov-
covým nihdy nuzdolim (Bart. II.

220, laš.).

uzde= uzíti: Jak prstének uz-

deía, omdleJa (Suš. 577, laš.).

uzet, uzétek 1. Svázala šaty do
uzía (das Bundel). 2 na niti, provázku
atp. (der Knoten) val., hor., laš.=
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suk (slov.). 3. uzeíek =: vázané na

ktu (svazovalo se pvodn do uzélka)

slez.

územek, odzemek 1. pe u zem,
2. malý, zavalitý chlapec (val.).

uzenka, uzené maso (záp. Mor.).

uzgívý íovk, skrblík (Frenštát).

uzíbnút, zmrznouti : Zemáky uzib^y.

Uzíbío mi ucho.

uziznúf : Voíy do teho zbožja Fen

uzizíy ^ jen na chvilenku tam vešli

a trochu si uhryzli (Dob.).

úzká, -y, šrka (val.).

úzkoba 1. U nich je veliká úzkoba
= uskrovování, nouze. 2. Úzkoba
mne zajaía =: úzkost, zármutek (Vy ch.).

úzkobit sa, se uskrovovati, sich

einschránken : íovk sa mosí všeli-

jak úzkobir. Nemosíte sa toléj úzkobit

= skrbliti (Zl-). Míadí Kúpaíé sa už

tak neúzkobili jak staí (Slav. L.
XIII. 112).

úzkobný, šetrný, starostlivý, skrblý

(val.).

uzmáhaf sa = namáhati se.

uznat : Na tvojém srdeku zradu

sem uznala =: uznamenala, poznala

(Suš.).

uzolit (zol), ušpiniti : šaty. Dcko
chodi ozoleny (han.).

uzúlat = uzolit (Dok. 288).

uzváaný, rozpaený, uhátý: Do-
bhl dóm všecek uzváaný (slov.).

Srovn. zváat.

uzvolit se k emu, ochotným se

ukázati : Uzvolíí se zaplatit všecko,

Uzvolil se, že mne vyprovodí.

uzvorýaný, ubeený, uplakaný
(val). Srovn. zvoíat.

UŽ : Voíáí sem t kdy už = už

dávno. »Zvoniliuž do kostela?* »Kdy
už !<= už hodnou chvíli. »Synu milý,

jaksemáš?* » Už tak všelijak* (Kda
II. 100). Vitaj, Janíku, už si tyto!

ell. = už se nezapeš, že to nejsi (dva-

krát ped tím se zapel) Kda I. 51.

užaié, -ého. rána od užatí: erno-
híávek je dobrý na užaté neb uaté
(Peck.).

uželit : Kolik vlásk peložila, tolik

sloze uželila (Suš. 113; var. toli slzí

uronila (Suš. 192).

užíca = lužica, lžíce (val.).

užímat se, unaviti se: Tó prácó
se poádn úžíme (záp. Mor.).

úžinka, n. úzinek, zužínané vršky

mladého bujného osení dobytku =
žénaní (han.). Úžínky pl. m. = ob-

žinky (laš.) Kt. z Ostravska.

užit: Tam zme užili ai zažili. Na
to ho neužije =^ nehodí se, nemá ná-

klonnosti k tomu. Na to by mne
neužíi = o to nestojím. Na to ho
užije = to on rád jí, pije, dlá (Zl.).

Dobe jesí a pkn si chodit', na to

by jich užíí (Slav. L. XIII. 75). Ale
nkoho upomínat, na to ho neužijete

=: na to se neodhodlá (dok. 210).

úžit se (hóžit),šetiti, úzkobitse: Jak
só dti, mosí se lovk hóžit (Maš.).

užitek: V kravském ložisku po
otelení jsou prý zvláštní jakási tlí-

ska na palec veliká, podoby a barvy

zcela jak ledviny. Tm íkají užitek.

Kdo takový užitek po tajmu si osvojí,

odebere tím cizí kráv všecek užitek

(Mor. hd 147).

užitkovat, prospívati : Nic jí to ne-

užitkovalo (Vyhl. VI. XIX. 154).

užívat 1. í užíváš rady.í" (Suš.

335). 2. »A užívá ten váš?* (t. lék).

>Ja ba užívá, co kdo radí.* Už sem
využívala štyry sklenky téj medecíny-.

Využívá! enom ti prášky, a bylo

dobe (Zl,).

Úžlebí, tra (Blansko).

užtuit koho, uzlobiti (han.).

užmachtat, pokriti, pomakati:
šaty, papír (Zl.).

užraf, ukousnouti: Koniek by t
užral. Pes t užere! (laš).

užudtaný, ušpinný (Vek.).

V.

v pedložka I. s akkusativem zna-

mená
1. misto. Staroeské urování místa

na otázku kam ? pedložkou s akk.

(vbhl v dm, zachodži sluneko
v hory v Tesy, Suš. 312) vytlaeno
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je nyní v ei spisovné skoro docela

pedložkou do. V náeích zachovaly

se té vazby nkteré zbytky:

d) v nkterých ustálených úslovích

pi slovese jíti a býti: Di v erty, di

v pekíy (= do pekla). Jak sem jí to

ekl, hned' byJa v prachy (Zl.)- Janek
už je v áchy (Slov. obr. I. 303).

Už je v šlaky (ib. 325).

U) pi slovesech nelibého pocitu, na
oznaeni ásti tla^ které se pocit ten

týká: Upicht se v oko. Porúbáí sem
se v malíek (Suš. 405). Ozíbe mne
v ruce. Obrazíi sa v boravý prst. —
»Co máš v ruku, v nohu atd..?* ptají

se, bolí-li koho ruka (Kyjovsko).

ít) na oznaení míry a potu: Beka
v pt vder, hrnec v pt masu a p.

Hráli v karty ve dva stoíy. Ve ti
stole sedli (záp. Mor.).

d) ve smysle peneseném: Pojme,
miíá, pojme pre, veznú nás tu Tudzja

v re (er. 79). Nehlete vy na mú
miados, dajte vy mn chíapcm v ra-

dost' (Suš. 706), Mí sem to ve smích
=:: z toho smích (Zl.). Pežehnal se

a ve jméno boží šel (Kda II. 46).

»Ve jméno Otce atd.« žehná se lid

posud (»ve jménu* je tvar novjší
dle lat. in nomine a nm. im Namen).

2. as uruje pedložka v s akku-
sativem jmenjistých slavností, památ-
ných událostí a polních prací v uritý

as konaných: V našu svabu pršeío.

A to tlo hešilo, vneky ve mšu
vilo (Suš. 22). Pišéi do kostela v ká-

zaní. V hostýnská pú u nás hoelo.
V trh vyšéí ohe (=když se konal

trh), Uméí v koleru, v Prajze (r. 1866
v as pruské války). Bylo to ve ža
(v as žní), v žita /(když se žita žala),

v sea (když-^ selo), v kopaky,
v oraky, v nové vína (na podzim).
— džen v dže = den ode dne (las).

II. s lokálem pedložka v znamená
1. místo: Kon dobe táhnó ve

vozu, v pluhu, v bránách, v roli,

v brázd. Má to pole v kopc (
=^

na svahu kopce).

penesené: Spotebuje v šatech moc
penz. Propije moc penz v piv,

v goralce. V tem aj moc proa-
juje. V uhló vic spali jak v divió.

Vedíal moc v koních. To pole už
je v sódech dv Teta. Mám v nádb
ten kup. Mám roli v kup (kupuju)
(Mal. XXIV. 148). V tch svíkách
sa moc prosvítí. Rok sem býl v ne-

moci (Zl.). Hledai na to v ooch sa

to ztratilo (val.). Dobytek je v pen-
zoch (drahý). Kdo sa cítí v pen-
zoch, nech dá vc. Já su vil slabý

v penzoch. Má tu epicu zastavenu
v padesáti gréjcaroch. Janek dostáí

luku ve tech stoch (ddictvím místo
hotových penz). Byli zme spoíem
ve zlosti. Mli zme vás v ei (mlu-

vili sme o vás). Chodí v ern (v er-
ných šatech) (Zl.). Per n košelku, per
n, až (a) já nechodím v ern (ve

špinavé košili) Bart. III. 192.

2. as : Ve dn = za dne ; ve du
= bhem dne. Klesnutím v píslovce
dostal výraz ve dn význam »jasn «:

Už je ve dn, zhas!

Zdánliv pojí se pedložka v s geni-

tivern jmen msíc: v ledna, v ónora,

v bezna — v prasenca. Genitiv do
tchto výraz dostal se kontaminací.

Píslovené urení asu se vyjado-
valo asto genitivem, jehož zbytky
máme ve výrazech jako: zimního asu.
Genitiv však ustupoval pádm ped-
ložkovým, takže nastala doba, kdy
se velmi asto íkalo: v lednu, v ó-

noru — zídka: ledna, ónora. Vý-
razy oba mly stejnou platnost, a ge-

nitiv se cítil více jako píslovce. Tyto
dv vci byly píinou, že tento pí-

slovený genitiv se poal klásti i po
pedložce : v ónora, v bezna, podobn
jako se íká po esky m. po esku,
kontaminací píslovcem esky (Mal.

XXIV. 149).

váctavka 1. druh hrušek o Vác-
lave zrajících, 2. houba agaricus

melleus, o Václave rostoucí.

vacmuda, -y, m., lovk tlustý,

neohrabaný (Vek.).

Vadjka, tra (Vizovsko).

vadit na nkoho, kárati nkoho,
láti nkomu: Já na nho vadívám.

Všeci na u vadijó (Zábežsko).

vádka, vadnice (laš.).

vadlívý, vadný: Kráva je vadliva

= má vadu (laš.).
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vadnut: Mládenec vadl od strachu

(Kda I. 90). Má mamnka neví, za

kým mé srdenko ve dn v noci vadne
(Suš. 200).

vagací, n. po vagacú, prázdniny
(vých. Mor.).

vagant, vagabund: Chodí vagan-
tem (Btcha).

Vagrka, píjmení (Btcha).

váha : Dlá, jde svó váho = po-

hodln (záp. Mor.). Na panskéj sa

žádný nepotrhá, tam díajú všeci

váhu = po vli, pomalu (Zl.).

váhata, -y, m., lovk váhavý, lou-

davy.

vahan, vahánek, kulaté necky
s dvma uchy, v nichž se zadlává
na koláe (val., hor.).

vahnat, pitomec (laš.).

váhovec, -vca = svoe (v. t.).

Váhovisko, ást vah u vozu, pi-
pevnná k oji svoenm a svorníkem
(vz II. 27).

vachta, menyanthes trifoliata (bot).

Vaja, -je, píjmení.

vajco, vejce: Kuika znesla (Suš.

434, val).

vaják, caltha palustris (bot. dol.).

vajda 1. cikánský starosta: Roz-
kroí} sa jak vajda (Slav. CL. XI.

274). 2. lenoch, neobratný v chzi
(han.). 3 píjmení.

Vajená, tra (slez.).

vajený, choulostivý, plativý:

Dti su vajené, dyž chcu spa
(Kt. z Ostravska).

vajka, pl. n., varlata zvíecí (val.).

vakeša, -e, ovce bílá, jen okolo

huby a nosu >šmurovaná« (tmavé

barvy = vakešistá) Vlk 46. Také
dtem se íká: »Si zašmúraný jak

vakeša. <

vakešák, beran >vakešistý« (val.).

vakešistý 1. v. vakeša, 2. dívka

vakešistá = brunetka (bliistá =
blondina) val.

Vakrka, píjmení.
vakše, pl. m., klouby (val.).

vál' 1. vál a vaTaka, správa na

válení prádla na stole. Na vál (válec)

se prádlo namotá a vafakú (deskou

s rukojetí) se kúfá (petahuje) Zl.:

Kde bys ich (košile) váTela, dyž tam

val néni (Suš. 88). 2. váF, váFek

plátna = štka (laš.). 3. u pekae
zvláštní podlouhlý stl na válení

chleba, rohlík. 4. u sedláka silný

válec na válení pole.

vat: Snih se nakupuje ve velké

valy. Chvály na ti valy (Opav.).

Krev od nho valem bží (Suš. 175).

vaTací deska (slov.) = vaTacina

(dok. 80) = vaVaová deska (val.) =:

valaka (v. vál 1.).

vaTa, -a, kdo váfá sukno ve valše

(Slav. L. X. 195).

valadlo, deska váleti tsto na ko-

láe, nudle, Nudelbrett (dok. 109).

valach 1. svobodný chasník, který

na salaši pase ovce a pomáhá baovi
dojiti. 2. stroj na cídní obilí, menší
fukaru. >Na fukaru istí se obilí

práv vymlácené, tedy z plev, kdežto

na valachu valachují obilí již zvte,

aby je vyistiH ze všeliké smotlaky,
semen plevele* (Kt.).

Valachy, pl. m. =: Valašsko : Šél

na Valachy, je na Valachoch, vrátil

se z Valach.

vatašíca, -e, sekyrka valašská,

obušek (hor.).

valaška 1. žena valašská, 2. kráva

valašská, 3. sekyrka valašská o dlou-

hém tenkém topoe na podpírání

i obranu.

váCat, -fám i -fu 1. chléb, váleti

tsto v bochníky. 2. Húsata se válú

= líhnou. Vyvalilo se nám 8 húsat.

3. smíchy z koho =^ posmívati se

komu (Zl.).

vaTenka, druh hrušek.

valdvka = baldvka, druh jablek.

válec, hrozen (Krásná u Jimra-

mova).

váTek, podlouhlá vepovice z hlíny

a mrvy uválená. Z takových válk
neboli válc na Hané za stará staví-

vali chalupy a také jimi devná sta-

vení obkládali. Aby se obmítka
eená války n. válce na kládách

devného stavení držela a se ode
deva neoddouvala, ježkovali ji, t. j.

ráželi husto kratiké kHnky do zásek

dlátem vydlabaných (arch. III. 26).

válek, zdrob. vaí. »Pi pozemcích

a cestách, kde zaplavovala voda
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býval zízen váíek, aby voda nepeté-
kala na pole nebo cestu. Takový válek

je zízen na p. v Hrubicích v trati

eené Záhaa pi ece Vaíové, as

^4 hod. cesty dlouhý a pod Vrbát-
kami na lukách pi polní cest, asi

IV2 w vysoký* (Hoch): Ve žn
o svainách leželi ženci na váíku

pod vrbami (Hoch 50). 2. Napí sil-

nice zde onde je srážka, t. j. pro-

hloubený járek, kudy voda odtéká.

Bízek tohoto járku slov válek n.

základ: Odpoinul si na válku (han.).

váTence, pl. m. = zátrky, kouky,

noky (val.)

vaTentinský: Dít na sv. Valentina

narozené bude valentinské == dostane

padoucí nemoc (Mor. lid 92).

vatgá, -a, zavalitý, stloustlý, ne-

ohrabaný: pes, jehn, lovk (val.).

vatcha, nástroj na hrení veliko-

noní (ND. 273).

vatchova hubu = mleti hubou,

mnoho mluviti (val).

valíbuk, silák.

valibura {Opav.) ^=- valigura (val.),

valihora, veliký, nemotorný lovk.
valihrach, valihrášek íkává se

dítti silnému, jež se pi chzi klátí

s boku na bok.

valínka, druh jablek.

valit: Kdež ten zas valí ::= se

žene. VaF! :^ hybaj ! Voda valila

pes cestu = hnala se. Cérám valí

po tisícoch = dává. Zaali do milých
Uhr z kanón vali =: stíleti (Slav.

L. X. 138). Valíí do foroty — jedl,

pil mnoho. Poád' do sebe valí =
pije. Už je zas navalený = opilý.

Dež se goalke navalijó a íó se vo-

žeró (arch. I. 253). evaFte! = ne-

plácejte. Ten valíí nmecky ! =: mluvil

plynn. Kon vaFá zuby = pozbývají

zub.
valit se: Valí se jak hromada

šeští.

vaTmem se valí, valem (val.).

valák, »to je trochu vcí cep jak

kuák* (v. t.) dok. 119.

vaTný vz, vz nekuty, jehož lou-

kot jsou z jednoho kusu. Vozívali

v nm sebevrahy na Smolnou (Obzor
1891 str. 196).

váTov, váTovek, koryto: Dyž svia
zakvií, všecky druhé svin od vá-

lová bžíja (slov., hor.).

vaTovísko, ležisko, pelech (válet

se) Vych.
vatovoec, -ce = vaívoš, druh

révy, hrozny má ernozelené, id-
kavé (Podl.).

vampala 1. silný sochor, kterým
se navaluje kládí, 2. ulpas (Jevíko).

vampole, í, pl. f., tžké sán:
V zim na vampolích to bylo také

zlé, t. vozit hnj (Ž obr. 114).

vanák 1. obyvatel Ivanic (Van-
ic), 2. druh hrnc tam vyrábných.
vandrák = vandrovný (záp. Mor.),

= vandrovec (val.).

vandžura, vanura 1. nemotorný
lovk (laš.), 2. píjmení.
Vahara, píjmení.

vánoní strava, zbytky štdro-
veerní veee; dávají se dobytku
za lék (val.).

vantroba, otroba (q,troba), játra:

husa vantroba (las.). Krvavník je

dobrý na stvrdlou vantrobu (Vyhl.

VI. XIX. 248).

vantrok, ob. pl. vantroky, lanfešt,

konec struhy mlýnské deskami obitý,

odkudž voda tee na koryta mlýn-

ská: » Co tam pit budeš?* »Vodiku
z vantroka« (Suš. 742).

var: Kúpíí jí var piva, všecko ona
vypila (Suš. 710; var = várku).

va, -e, f. r= strava (v. t.) záp. Mor.

váa, -e, 1. vaení: To je vae
v ty ža! (Zl.) 2. vaené jídlo mouné:
šišky, pery, lukše a p. : Já beru tú

pozadní muku na buchty a tú b-
lejší na váu (dok. 108).

vaacha, vaaja = vaeka (val.),

také lovk, který se do všeho míchá.

Vaaja, píjmení.
vaák (val.) = varnik (laš.), veliký

hrnec na vaení.

varaf (vari) 1. Varaj mi s cesty

= vyhni. Varajt pre ! VyvaraJ fur-

manovi. 2, Varajt ten stolek = od-

stavte (laš.).

Vara, -, píjmení.
vaaník: vaechy zastreny jsou

ve vaacníku (val.).

varga 1. kravský pysk, tlama (Kt.
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pol. pysk), 2. Natahuje vargy = var-

hánky, pláe (Opav.).

varga, -a, kikloun (Kt., laš.).

vargaC, a, zavalitý, tlustý (Frenštát).

vargaf, vargosi, naíkati, bdo-
vati (laš.).

vargatý, syn. sporý, sobrý =^ silný

tlem, zavalitý (Jicko).

varhánky 1. foukací harmonika:
Natahovat varhánky rrz moldánky,
2. záhyby nabírané vzadu na živtku
dole nebo na sukni nahoe.

varhovaf, hlídati: Domaciho zío-

dja nuvarhuješ (laš.).

varhula, -Fe, švestkový knedlík

(záp. Mor.).

varchef, -a, m., balík (laš.).

vaibuchta ^ vabuchta (laš.).

vait: Pod horu hostinec pkný
malovaný, ej a v nm šenkérka pivo

víno vaí (Bart. II. 41 ; zajímavé

zeugma!). Oni spolu nevaíja = hn-
vají se.

vait, sklouje se všemi asy a

osobami: Vaíš odtu? Eše nevail?
(Zl.). La s toho hrobu nevaila ^
neustoupila (Kda I. 166).

vaivo, zeleniny, Gemíise (laš).

varkoicy P. Marie (vrkoky), agri-

monia eupatoria (slez.).

varmara, -y, m., zdlouhavý lovk:
Nid varmara ! (laš.).

varmuta, -y, nimra, hlupák (laš.).

varmuža 1. mastnota ze zásmažky,
mléka a másla, vleje se do dlka
v kaši a kousky kaše v ní se namá-
ejí (val.). 2. polévka, v níž se chléb

rozvaí a máslem zamíchá (Opav.).

3. krupice s vejci v mléku zasypaná
a na roztopené slanin usmažená (Zl.).

4. kaše ovocná (Píbor) =: chamula
(v. t.). 5. =: cmúr (v. t.) han. 6. Ta-
kový varmuža !:= lovk nevrlý, ne-

vlídný (Vlk 88).

varovat, hlídati: chalupu (val.,

hor.).

vaovaf, varuj u =: vaívat (laš.).

varovík, hlída domu: Náš turek

(pes) je dobrý varovík (val.).

vaova, -n, bouda, v níž se vy-

varuje plátno (Lor.).

varpach, chlebový kolá (sev. Mor.,

z nm. Vorback).

Varšvky, na Varšvkách, vrch

(Vizovsko).

vartko, vrtko, rychle : Potom vartko

di do domu (Vyhl. VI. XIX. 147).

Vartova, vrch 647 m nad hladi-

nou moskou. Vidti odtud daleko
široko. Dle povsti lidové stávala

tam varta, která, když se kuruci

hrnuli z Uherské zem, dala znamení
výstelem z dla; lid pak z celého

okolí hledl se spasiti útkem (Vi-

zovsko).

varvas, -u, hluk, hmot (val.) =
tarvas (v. t.).

varvasif, hmotiti, povykovati:
Sverci varvasili a halaštovali jak na
výpuste = tropili vavu (Vlk 33).

Chlapi v hospod varvasili. Voda
nám ve, tak varvasí (Slov. CL. X.

381).

vastrž, -e, f. prtok vody ze dvora
na ves do píkopu, kanál: Ra bech
do vastrže vlezl (Vyhl. I. 43).

váš : Mamnko, tatíku, pkná vaša

chvála, že se vám ceruška poctivá

vydává = pkná chvála vám náleží

(Suš. 428). To chvilku na to vaše

psáni be deky našil= napsati vám
(Mal. XXIII. 360). Kde sú vaši? =
hospodá n. hospody.

vatka, rybáská sí (slov.)= meže
(v. t.).

vatra 1. ohništ a ohe na nm
(Lor.). 2. ohe: Vatra oha tam boía

= veliký ohe naložený na poH.

3. fakule (val.). 4. hromada bram-
borv obložená slámou a hlinou, aby
pezimovala na poli (Lor.) ; hromada
neádu (laš.). 5. vatra rozmarýnu,
pt, šest vysokých prut rozmarýno-
vých; nosí ji stárci za kloboukem
v hody (hor.).

vatra!', -a 1. obušek ovácký =
valaška (v. t.) ; též srbsky: Opálím
ho tím vatrálem (Kda I. 306). 2. tlustý

chlap (laš.). 3. = vatr, gaval (val.).

vatro chleba ^ gavaí, hodný kus
(val.).

vatr pantliek, svazek (N. Msto).
vatrislco, místo, na nmž byl venku

ohe naložen (Dob.) = ohnisko.

vatrovaf, plamenem hoeti : Už to

vatrujel (v peci) laš.
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Vávra : Sedí mu vávra na hbet
= lenivý (Jicko).

vaz, ulmus pendula.

vazaka, ženská, která váže snopy
na poli (dok. 157).

vazák, v. stecha.

vázané, -ého: Na jmeniny ve Slez-

sku mívají obyej toho, kdo má
svátek, svázati a pi tom mu páti,

zaež svázanému jest se vykoupiti

vázaným (Sm.).

vázanek, -nku, vázané (laš.).

vázanka 1. šrka (val.). 2. vá-

zanka cibule, esneku, nkolik cibulí

n. hlávek esneku na lodyhách svá-

zaných.

vázat 1. Kmoti si povídali, co

mu budou vázat jeden i druhý =
co mu dají vázaného (Kda I. 124)

2. panochy vázat = plésti (vých.

Mor.).

vážka, vázání obilí: Dali zme sa

do vážky (slov.).

vazký, vlhký: pda, komora, obilí,

prádlo. Na roM je eše vazko, ne-

hodí sa orat.

važa, -n, vázanka, svazek: Mi-

vala na boku takovu va/u klui
(laš.).

važinka, hus (lichotn), od zvuku,

jímž se pivolává : váži, váži ! (záp.

Mor.).

vážiše = váhovisko (v. t.).

vážit: Peca chvílama vážiía ko-

ení :=: »tloukla špaky*, podimo-
vala (Slav. L. X. 376).

vážky, pl. f. (též coll. pl. vážka),

ohnuté bidélko, na koncích s etízky

(nebo provázky) se železnými háky,
do nichž zavsí se putýnky za ucho
a bidélko se povsí na ramena, a

tak od studn voda se nosí.

vážnice, -e, studn s váhou (záp.

(Mor.).

nevažova si = nevážiti: Oni si

teho nevažujú (val.).

vbácat, vházeti: Všecko vbácaía

na lžko (Zl.).

vcohna: Kúpaía sa vcohná do
chféva = vecpal (Slav. L. X. 382).

Hrob hýl úzký, tož tam truhlu Fedvá

vcohnali (ib. XII. 388).

vcochma= vcochna (val.).

Vetáka, tra (Vizovsko).

vetaka n. veluvka, druh hrušek
velmi sladkých.

všeliky, pl. f., vstava (ND. 51).

velník, dracocephalum (bot.).

vety robu 1. piky (= na tpío,
najTepši), 2. pozdeF (= na studeno),

3. z okosiny ^ šikmo (laš.).

vera (Zl.), veraj, vcerajky (laš.)

=: vera.
vérajšek, verejší den: Od vé-

rajška ráno sem nebyl dom. Po vé-
rajšku, ped vérajšky z=. pede ví-
rem (val.).

verajší: Mi sa zdá, že hledáš
verajšího dna! poek. r= nevíš sám,
co hledáš.

vil', vife — vifej — vifejky —
vilek (laš.), vifkaj (slov., val.), vilka
(han.), vili — viFkum (Tišnovsko)
r= nyní: Vilka jenom to bél =
práv nyní, ped chvilkou (Br.),

Dy mn néni vil, je mn 70 rok
(dok. 245). Nevím, bude-li živ do
vil roku :^ ode dneška za rok.

viréjšek: Vera o viléjšku =:
o tomto ase. Viléjškem rstajú
májvky. Do viléjška si ho dobe
pamatuju (val.).

viršek = viFéjšek: Býí u Bazaí
až do vilška (Vlk 27).

vil'ek = viléjšek : Zitra o vifku
(ZL).

vín, -te, štn (záp. Mor.).

volek, -Ika = šugélka (v. t.) Br.
vur=:vir: A vul chodi už ne-

chcete (Suš. 59, laš.).

vdaj, -a = vdáni: Sak majú dv
roby na vdaj (Slav. L. X. 384). Co
je po tem vdaju! (Suš. 470).

vdajná : Hana je dvica vdajná
= hodí se za nevstu (Slav. L. XI.

484). Netátu (plavu) nosí dívka pi
sob, aby byla vdajná =^ brzy se vdala

(Mor. lid 314).

vdákat 1. Slepice vdáká (gdáká,

kokodáká, pudpudáká), když má sné-

sti vejce, 2. poád o nem mluviti

bez ladu a skladu : Každý vdáe
svoju. Dybyste raci téj vdákaky ne-

chaly! »Nevdákaj!« okikuje ženu

muž, stará-li se poád, co a jak bude.
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vdit se komu, lichotiti se úslu-

hami, dary a p. (Zl.).

vdný: A ty's nebyí temu vd-
ný (Suš. 789). Dobe se tam mám,
ale pece sem vdná, že sem vás,

tatíku, živého uvidla = ráda (Kda
I. 151). Jest mu to vdné, když
vidí, že si ho nkdo váží= milé (Kda
I. 299). Dyž ona n Karuša vyítala,

že cpu enom Zgarbom, že iném ni-

kom nechcu by vdná = nechci se

zavditi, vypomoci, posloužiti (Slav.

L. XI. 323).

vdo, -a, lovk, který se píliš

vdí, úlisný, podlézavý (val.) ; vde-

onka, žena taková : To ty žebrácky

vdonky, chtjaci vcéj dostat', cho-

dily s klebetami :^ aby se zavdily
(Slav. L. XI. 321).

vddžbova, vtlouci, vkesati: díat-

kem diru do kamea (Kt. z Ostrav-

ska).

vdk : Mamnko, to ste mi vdk
udlali = zavdili ste se mi (Kda I.

161)

vdiachmat, -chmu, vtlaiti: Všecky
peiny vdíachmaía do toho žocha.

Vdíachmáí se za stí (vých. Mor.).

vdotá, -a, veliký vdolek nadívaný,

posypaný postrouhaným chlebem
(Vyhl. II. 208).

vdoiek, kolá. Kolá užívá se jen

ve rení »ít s koláem* (ze služby)

a o kolái nevstin (Vlk 71).

vebésf — bedu: Vebédli zme
do Dunaja (Slav. L. X. 137).

vc, vécej, více: Tu je vc písku

jak eho. Kde je a vc? (slabochovi

domýšlivému) val.

vc, -i 1. Starý tvar véci te se

u Sušila 354: Není vci možná (Suš.

354). 2. véc, obyejné ve spojeni s ná-

méstkami a pídavnými, zastupuje

neutrum námstek a pídavných : Ta-
ková pohoda, to je vc na jemen!
=z. nco. Debech dostal za jemen
stovku, to be beía vcka! (Mal. XXIII.

163). To je vc! = to je toho, co

pravíš, není nic zvláštního. Z huze-

nýho masa voda je taky dobrá na

tú vc = na to (dok. 128). Dyž po-

máhá telátkovi pi teleú hadr, žere

potom háby; nejlepší vzít slámu na

tú vc (dok. 225), Chcél se na tú

vc pe.svdit = o tom (dok. 249).

Nemohl advokáta dosta, aby ho v té

vci zastoupil = v tom (Kda I. 302).

Než na tem poli panuje veliká roz-

topáš v tej vci, to kradu jak straky

= v té píin, co se toho týe (dok.

210). Potom se ho tázala na všecky

vci, jak se tam k ní dostal ^ na
všecko (Kda II. 220). Z mladosti se

mu ve všech vcech = ve všem (Kda
I. 278). Vdce mu dal žádané vci
= das Verlangte (Kda I. 279). Za
jedny vci, za druhé vci atd. = za

jedno, za druhé: Za jedny vci som
dobré urobil, že som to doésoí (Dob.).

3. véc s píslušným, pídavným, bývá
éasto doplkem pi slovese býti místo

prostého pídavného: To nebyla od
vás hezká vc chovanci svému uložiti

takovou úlohu (Kda I. 212). To je

velmi nesnadná vc (Kda II. 215).

To je dokázaná vc, tomu já vím
(dok. 10). Pomoct mu nebyla vc
možná ; ob. nebyío možná. To je

vc zkušená, to už naši staíek d-
lávali. 4. véc ve spojení s pídavným
nikerý, nijaký znamená tolik co zp-
sob: Niker vc nemožu tom po-

rozumt, toho najít a p. (Zl.). Niker
vc ho nemohli pohn. Niker
vc nechtla ostal! doma (val.). Ni-

jak vec to nemohli dostanuc (Dob.).

vcnost= vc: Ženská chu, pan-

ská láska a aprílové as to só té né-

nestáléši vcnosti na svt (Rok V.

15).

veer: Bylo již veer, když se

vrátila (Slov. obr. II. 205). Ušila sem
to veerama. — K vecerému sa bralo

:= blížil se veer (Dob.).

veerek jen ve stálém spojení: na
veerku: Pišel na veerku = k ve-

eru (Zl.). V Zelichovicích u Zlína

vedle toho též: na veerko.

veerek (veurek, veeraíek, pod-

veerek), netopýr (laš.).

vemat n. hecmat se do neho,
tlaiti, cpáti se (záp. Mor.).

vný: Býí by tam zmrz na vné
vky (Vlk 39). Vné veice =vn
vkv (Dob.). To je vná hlupota
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:=: hrozná hloupost (Vah.). Boío tam
svta nahatého až strach vný (Dob.).

ve (st. vd), vždy, však (laš.

ve — veti) : Veznte si enom, ve
máme toho dos. AFe tož ty, ve
máme nakládal: (slov , val.). V uh.

slov. také vedte : No, vete, hádám
nebude eše tak zle (L. XII. 476).

V podeí Císaovském má vždy vý-

znam ironický: »Já tó mnecu po-

nesu*. >Ve, te bes temu daí, de
ji ani neuzvihnešU »Sak to te máš
na svdomí! « »Are ve, to bech já

teho mosei mne na svdomí !« (Mal.

XXIV. 348).

vda, vdomost: Ten má vede!

(han.). Moje vd a zkošenosti ne-

dám za nic (Vyhl. I. 29).

vdérka, beka na vdro (Slav.

L. XI. 435).

vdt 1. s akk. = . o s lok. : Vím
mladá krkavata (Kda I. 81). Vím
ptáky = o mladých ptácích (laš.)- Já
vím jednoho bohatého zemana (Kda
I. 298) Vím já íúku zelenu (Suš. 2.).

Vím hájíek pkný zelený (Suš. 5).

Vím já kostelíek pod jedno horo

(Suš. 47). — Nyní vazba tato z ei
mizí, pravideln však se užívá posud
v tchto a pod. spojeních : Kdož t ví,

kde to máš? Kdo vás ví kde ste to

dali? (když se nkdo po nem ztra-

ceném doptává). »Kde se podía?*
»Kdožju ví, kdeje*. Kdož ho (jich

r= je) ví, kde býí (Zl.). Kdož teho

lovka vi, co tu chtí? (Mal. XXIII.

150). Spojení to stalo se formálním
tak, že námstka nemívá vždy svého

významu: >Bude-li dnes pkn ?« »Ja

kdož ho ví«. ert hO ví, byío ji by
to co platné (Vlk 9»£)). Kjdo ho vjé,

sú-li doma? (Dob. vždy se íká »kdo

ho vjé«, a se mluví o ženské nebo
o množném ísle). 2. s dativem : Ne-
vím tom rady. Nevím tom drahý =
nevím co s tím, jak tomu pomoci.

Ml tch holub tolik, že jím potu
nevél (Zl.) 3. ::= umti, v podeí
horáckém, kdež slovesa umt ne-

znají : Dy ty si kosenky nakovat ne-

víš (Bart. II. 451). Já už viem plátno

tka (Bart. III. 507). Vjem (nevjém)

núc (Dob.). 4. Jiné významy : Nevím

vám povdt = . neumím vám íci.

Nevdl své nohy= neznal (byl opilý)

Jevíko. Jak k vám pí, dyž o vás

nevím :^ nevím, kde bydlíte (val.).

Ašak ten rok zemíáky^ daly vd
:=: mnoho práce (Slav. L. XI. 324).

Ošum dtí na krku, ty dajú vd!
(ib. XIII. 373). 5. Vís-li vkládá se

do reci na zpsob mezislovce: Víš-i

to bylo tak. Ale mét zlú ženu víš-i

(val.;.

vedTa, vedFá, podTá =:.veá\e: De
vedfa dna = den ode dne (hor.).

vedi'ej =: vedle (Podl.).

vedlívá r= vedle : Vykvetla mn
ržika vedlivá v zahrádce (Suš. 273).

vdmo, vdomost: Už mli o tom
vdmo (Vlk 106).

vdn =r jasno 1. pedložkový pád
ustrnulý za píslovce stupuje se:

Už je vedéš jak ráno. Už je vdn,
aFe se se eše nehodi, poké až

bude vedéš (Mal. XXIII. 224).

2. sklouje se jako jedno slovo : Pišli

zme dom esce za veda = dokud
bylo ješt »vedn«, za svtla (dol.,

han.).

vdomky, vdom.
vdomkya, nižší stupe bohyn

(v. t.) hor.
vedžgat, vecpati: Vedžgál to vše-

cko do mcha (vých. Mor.).

vchef, -cha, vích, hájika od
škody (laš.).

vchný, veliký, pohodlný, pro-

stranný (val.) ; na Zlínsku jen komp.
vchnjší := vtší, a komp. adv. vch-
éj : Je mu trochu vchéj == leheji

(nemocnému).
vejíf: Do muže vešla zlost = roz-

zlobil se (Kda II. 106). Všeci se tu

nevejdete = nesmstnáte.
vk : Stromy nechcou vk vydržet

= 30 let (Daice). Vk jí (stodole)

život skrátil =: »zub asu*. Vk svého

života to neudlám = jak živ (záp.

Mor.). Žádné vás nenutil, co vk já

tade su = po celý as, co . . . (Mal.

XXIII. 364).

vela, vfa 1. koUk: Pytám se t,

muj mužiku, vera's mi pooral? (Suš.

677, laš.). 2. mnoho, hojn: Vela
ludi tam bylo (laš.). Na svajbách
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bývalo od jakživo veselo a všeho

vela (Vyhl. II. 163).

velebný otec = fará; velebnýpán
=. kaplan (Zábežsko).

veTej krajuv, teTej kroj v = kolik,

tolik (laš).

velí: maío veli = sebe mén : Jak
maío veli moheí = kdykoliv jen mohl
(Lor.).

velíanzgrý, velmi veliký (Zl.).

velikúcný, velikúcnitý, velmi veliký:

Bya velikúcná voda, podmývaío behy
(val.).

velímka, druh jablek.

verkavý, dosti veliký (val.),

Velkonoc, tra (Blažovice).

vefký: Ten je mi od tej doby
vefky v oach 1 = protivný (Frenštát).

velníky, pl. m. veliké oi : Ten
^ vevaluje velníke (Br.).

vefo, néve'Oy kolik ^^ vela (laš.),

velmi (val.).

velucný, velikánský (laš.).

vemnat: Kráva vemná = dostává

vemeno, mléko (han.).

vncuTa, -Te 1. družika (ovnená):
Pi veselí mla štyry vncule (Kt.

z Ostravska). 2. jméno krávy, mající

rohy do vnce (val.).

vní: na vní = ven; na venó
(venku) sev. Mor.
venní (venek) = venkovský, pes-

polní : venni ledi (han.).

venek = ven : bél venek. Zemanka
vyšla venek (Kda II. 28).

ven kaj= ven : ide venkaj
;
je venku

(hor.).

venkove okna, n. venkovní, zvení;
op. izbenné (Vah.).

venák = zadliák (v. t.).

vnú, vanouti: V, vtíku z Du-
naje, zv jabíeko febo dv ; zvnul
jedno jediný (Suš. 435; var. zavj,

fókéj. Srovn. ovnút.
venýe, -, pl. m., opažení, futra

ve dveích (Vych.).

vepovica, -ce, nepálená cihla

:

Chaíúpka zvepovice (coU. L. X.38).

verbež, -e, f., cháska, sebránka.

verbovat, flámovat, hýiti v ho-

spod: Ti dnes verbovalil (Zl.).

vereš, -a. k železák (Eisen-

schimmel) slov.

vit: veric Boha (Dob.). Ona
v nho hrozn ví = má v nho
neoblomnou dvru (Vah.). Neví si

ho vynachválit = velmi si ho chválí.

Ani sa teho najes nevil, co to bylo

tak dobré = náramn chutnalo. Ne-
vil sa naspat = velmi dobe se mu
spalo. Dybyste k nám pišli, nevili
bychme .sa narozprávat ^ s velikou

radostí a mnoho bychom rozprávli.

Už sa nevím dokat, až pijde ne-

dla =- velmi netrpliv ekám (Zl,).

Svagera sa nevil nahled ^ dych-
tiv hledl, se zálibou (Vlk 48).
Galétena se pro Jánka nevila na-

chváli ^ náramn chválila (Slav. CL.
XI. 275). V tomto smysle vždy zá-

porn
vte ^ vru : Je to vte divné

na tom svt! Och vte, jak's ty

synku vyrst, co sem a neviéí!
(Vlk 20). Ach, to sa m vte nic

nechce fúbi (Slav. XII. 44).

vrovaf, -uju, iter. slov. vit:
Stái míadym nevuju (laš.).

vrn : Aniko, dževeko, poviz

mi vrn ^=. upímn (Suš. 387).

Enom vrn ho pines! = hned,

honem (laš.). Enom si vrn leh, uje
zas psa vy =: sotva (Slav. CL. X.
47 Ij. Jak vrn nco vynajdou, že

si zase pro peníze pijdou (Kda I.

299). Enom co vrn odešéí^ práv
(val.).

vrný: Král pravil, že to vrná
pravda =r jíž lze viti (Kda II.

236).

vrovat se, dušovati se: Zavruj
se! (záp. Mor.).

vrovat .
(výr) 1. breeti (záp.

Mor.). 2 = chodit po vrách, lelko-

vati : Nevéruj a dle (Jevíko).
vrucha, -y, m., lovk, který nco

zaškvaí, nco neslušného udélá
(Kt., laš,).

Verunica, nadávka Verun (val,).

verunka L brouk coccinella: Ko-
runko, verunko, povz mi, bude-li

svítit sluneko (ND. 48). 2. veronica

oíif.

Veruša, -še, = Veruna.
ves . (Jemnicko, Daicko, Te-

lecko) = mor. ddina. Jinde na Mo-
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rav chodí ezníci »do vsi* t. j. ku-

povat dobytek. Na Horácích zna-

mená >idem do vsi* tolik co do
spolenosti nebo »za gafánkú*. Zde
onde pole jmenují »nade vsó«.

vesel', veselo: Vesef je mi, veseF,

ke mi ide jese (Bart. III. 577).

veseta, y, vesuTa^ -e, veselena,

jméno krávy, která má l?ílé nohy
a bílý ocas (val.).

vesetek, -íka, veselý lovk :

Ostalo eše nkolik veselku po-

hromad, aby to pivo dopili (Kt.

z Opavska).

veselí, svatba (laš., hor.).

Veselí, vinohrad (Cejkovice).

veseilca, -e, svatba (Df. Strání).

Veselky, pl. f., tra (Blansko).

veseTník, svatební host (laš.).

veselnický, svatební: Sedí za ve-

selnickym stolem (laš.).

veseTótka, malá veselost: Jak se

lovk neiti zdravé, nemá na svt
veselótke (Mal. XXIII. 227).

veseTunko, pkn veselo: Tam
bývá veselunko (dok. 152).

vesetý : šátek r= veselých barev.

Veselá barva =: svtlá, zvi. ervená.
vesák, dobyte na vesno ulíhlé:

Mamy prasátka, také vesaky (laš.).

vesany, jarní (Lor.).

Vesné, -ého, paseka (Vizovsko).

vesní, jarní: setí (Vych.).

vesnlf sa : Zaalo sa vesni ^^

nastávalo jaro (Slav. L. XII. 43).

vesno, jaro: A dyž píd to pe-
milé vesno, už je tomu sedlákovi

tsno (Bart. III. 537). Šak su tom
vesnu rád! (Slav. L. X. 134). Dyž
bylo vesnem (val ). A dyž bylo kole

vesna (Suš. 434). Na vesno, od
vesna do vesna, z vesna (vých.

Mor,). — Od vesna i= od jara,

odvsno == na jae (podobný rozdíl:

od veera = odveera, odveero =
po poledni) Lor.

vesnúf sa kam, vlézti: do hospody
(val.).

vespust kiet, utrácat = ne
smírn, pusto (Zl.), vespust mluvit =
blouzniti (Df.) v. spust.

vespustný, kdo kií, jedná vespust

(Dob).

vést: Takovú vede výmluvu. Pkn
si vede = dobe se chová. Toze
mo te šate vedó :=: sluší (han.).

Vede si na krásu = zakládati si

na kráse = dováat si na krasu

(Vych.). Ty vždycky rád ty babské

áry a bajky míváš, proto se ti to

na mysl vede (Kda II. 72). Co t
vede! r= co se ti nezdá, >co t
napadá « (Žár).

veš (žert.) = brebeluša, bírka,

muka, mynáka, rebelka (val.) : Vy-
lezla veš na strup = zhrdlý po-

výšenec. Za gréjcar hnal by veš po
strnisku do Vída = skrblík.

Vešaté, -ého, tra (Vizovsko).

všatka, pl. n., bidélka u kamen
(laš.).

vše, -ete, nestvrné dít vš-
ice, kteréž ona ráda podvrhuje za

ukradené dít lidské, proto nazývá

se též : promne, podvržene.

všica, -e = divižena (v. t.).

vešky, pl. f. 1. podkožní puchýky:
Kdo má v nohách vešky, má si je

zatáeti do bezového listí (Peck.).

2. choroba kopyt koských (Mor.

lid 265). 3. hedvábné ržiky zelené

n. ervené na kožiše (dubeáku)
v pedu po obou stranách prsou

;

vzadu šlovou lapky, oešky (Kt,

val.).

všutý zámek, který se zavšuje =:

visutý (Jimramov, Pav.).

veta: Už je veta! = zle, bude
veta (Zl.).

Veák, píjmení.
vetek, vetech: na vetku, poslední

tvrt msíce (laš).

vtr, vénii, válcovitá sí na ob-

loucích, mchy rybáské (Opav.).

vterenko, vtíek: Z jednej

strany vterenko povjévá (Suš. 443,

hor.).

vetit se 1. sbírati se, zotavovati

se z nemoci, ze škody a všeliké po-

hromy: (jž se zas vetí, zvetil se.

2. Už se tak všelijak vetíme, »sich

fretten*. Tak tak že se vyvetíme =
vystaíme (N. Msto).
vtr = vír: Zlý vtr ho obešel,

pešel= mrtvice ho ranila. Kamaráda
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nechat na tech vtroch = v nejistot,

v nebezpeí (Vlk 38) ; ich zve.
vtrák, povtrný mlýn, má kídta,

na kídlech jsou plachty = jednotlivá

pole, která dle toho, jak je vítr silný,

se vkládají nebo vydlávají, emuž
se praví, že se mlýn vypéí: sedio =
devo, ve kterém jsou kídla. Ojetn

se mlýn obrací za provaz, který se

otáí okolo chlapca =z zvláštní hídel,

stojící venku. Kuželica je devo, ve

kterém je veteno upevnno; horní

kámen na veten s\ov&papica nebo
kypica. Vnitní zaízení ostatní jako

ve mlýn eském (Vah.).

vtica, -ce 1. prudký vichr: Jak
be to bél na vtico dál (Br.).

2. bájená bytost, vichr takový p-
sobící : Dyž padne dol hubou, v-
tica pestane (N. Msto). 3. kouzelná
zelina, kterou lze vichr, bouku a

krupobití zpsobiti nebo zažehnati

(Peck.).

vtit se, plašiti se: Dobytek se

vtí (záp. Mor.).

Vtrné, -ého, tra (Vizovsko).

vtrní bouka : V íjnu i poátkem
listopadu ozve se také ješt nkdy
bouka na horách, tak zvaná bouka
vtrní, bez dešt, nkolikerým prud-

kým, táhlým zahímáním za silného

vtru (R. a Ž. 54),

vtrník, eryngium campestre (bot.).

Vtrníky, pl. m, tra (Blansko)

vtrová zelina, od vtr, mentha
piperita.

vtrvka, ovoce sražené vtrem
(Zl.).

vtším = vtším dílem : KobzoFe
už vtším mamy doma. Vtšim, že

on tam také byt (laš.).

vtšo : Je to enom z vtša opsa-

né ==: z vtšího dílu, ne všecko. Vy-
bfraj po vtšu = po vtších kusech
(val.).

vetuTa, -le, koza jalová, neopre-
ná: Ostala mi vetulú (val., rum.).

vetuFka, kozle jalovika (v ei
eznické, Zl).

vetva, -y =: vtev (Zl).

vevalít nkomu kámen do hlavy
=: udeiti prudce kamenem. Všecko
mu vevaliía =: matka nejmladšímu

všecko dala na úkor ostatním (Zl).

Vevalií sem se do ruky = udeil.

Tak t vevalim ! = pácnu (laš ).

vevera, jméno krávy, podobné er-
né veverce, je erná, pod bichem
bílá (val.).

veverlca, -e = veverka (hor.).

vez, impert. od vezmu (Lor.).

vzit, vzniti: Váš pán vzí mn
bratíka v tom tžkém vzení (Suš.

793).

veznaskrz : promoknut', do niti,

durch und durch (laš.).

veza, -že = vž (vých. Mor.): Ta
brnnská veza velice vysoká (Suš.410).

vhtobjf, vtlouci (val., laš.) : Hebík
kladívkem do stromu vhlobil (Kda
I. 231).

vhra sa, -ím, hmotn se vtla-

iti: Lhocané vhrali sa do koía

(Slav. L. XI. 92).

v chod : Pišel nam v chod = na-

proti (laš.).

víc: De je a víc? = Jsi slabý

chlap proti mn, nebojím se tebe (Vlk

32) = vc (v. t.)

vika!', -a, nedobrota, rozpustilec:

Ty vikáfu! (Zl).

vikovitý 1. nedobrý, rozpustilý

chlapec: Pokaj, ty Janku vikovitý!

Ty vikafu vikovitý (Zl.) 2. choulo-

stivý, nejistý : Byío to vikovite. Šío

to vikovite (laš.).

vid : O synovi nebylo ani vidu ani

slechu = nikdo ho nevidl ani o nm
neslyšel (Kda I. 94) ; též : ani slechu

ani dechu.

via v oi, vihled: ObiFa rostú

via v oi. Via v oi se ztratil

(slov., val.).

vida, vidti: Bylo vida jeho

svate koši (Suš. 786, laš.).

vidák, ^ vidík (v. t.) laš

vidanek, výstupek pede dvemi:
Stál ve vidanku (slov.).

Víde, m.: Do Vída.
Vídenky, vinohrad (Žeravice).

vídenský, bývalý drobný peníz;

bylo jich 12 do groše (arch. II. 126).

vidt 1. A vidíte šla tam. A vi-

díte nepišel. 2. »Vta píslovená
se klade v pirovnáních, kde by
dostail v jazyku spisovném pouze
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pívlastek nebo píslovené urení.

Bývá v ní vždy 2. osoba jedn. n. mn.
ísla slovesa vidti: Mrano vestópío,

a takový pruhe, jak dež vidíte prahe,

se dtale. Ten chíapik, tak jak vidíš

Kluáka nebožéka, tak vepadá.

A co snop Tezi jemea na zemi, to

je tak, jak pazdei vidíte, porostlé.

Tož se to tak, jak dež vidíte okno,

do sebe zave. Te jemene, jak dež
íóku vidíš, sama tráva só« (Mal.

XXIII. 41). 3. Já bych ho viél! =
ohál. To se mi nelíbí, nepodobá,
nelíbí (Zl.). Mn se tá nevsta velice

nevidla == nelíbila (Šeb. L. XI.

254).

viévat, iter. slov. vidt (Zl.).

vidík, vidák, lícní strana, kterou
vidti, místo, jež odevšad vidti: na
vidíku r= in conspectu omnium.
Necht to na vidíku, kde by to bylo

vidti. Byío to na vidíku (val.). D-
íaju to na vidika = na oko, pro
jméno (Frenštát).

Vidláky, pí. m , tra (Mouchnice).

vídiák 1. kohoutek kurotví, když
mu narostly už brky. že je pe-
kládá (Letovice). 2. pták cypselus

apus (Zábeh).
vidlice v. vidly.

vidliká, -a, škvor (sev. Mor.).

vidliky v. vidly.

vidtova: snopy v. = na vidly

strkati, napichovati a dále podávati.

Stromky se vidlují = rozdlují na
dvé tak, že se rozrstají ve vidly.

Když se snopky k sušení postavují,

také se vidlují, t. j. sláma se na dvé
rozdlí a snop se zrním na vrch

postaví. Vidíova se s ím :^ na-

máhati, hmožditi se : Co by se

lovk dycky vidíovaí s tu robotu
(Kt. z Ostravska). Komár trávu

vidíovaí =^ vidlami pehazoval a

sušil (Vyhl. VI. XIX. 739).

vidly, -videi, hnojn a senné,

vidlice, — vidlic, železné na dlouhém
toprku devném o dvou zubech;
jeden zub se zastrí do ucha hrnce,

druhý se zape o hrnec a tak se

hrnec sází do kamen ; vidliky, -ek,
1. na jídlo, 2. dvojzubá motyka
zahradní (Br.).

vldno, 1. Je ho vidno = vidti.

Nbolo ho vidno už dávno (Dob.).

2. jasno, svtlo: Už je vidno, zhas
lampu. Sedía do vidná = do rána.

Za vidná ^^ pokel je vidno, za dne
(las.; též pol.).

vidný, jasný: Vidné vánoce, tmavé
stodoly (slez.).

vidomky, vida (Zl.).

vidovat: Mladí lidé tší se své

lásce, a nyní se íká, že se spolu

vidujou (R. a Ž. 31).

vidrovica, -ce, epice vidí kože-

šinou obšitá.

viúvaf, iter. slov. vid (val.).

vigtat, -Tu, int. viglotat, -cu, viklati,

klátí ním: Nevigli poád' tým
stromkem. Zub sa mi vigle (val.).

vích, -a, vícha, -y, hájika, vý-

straha od škody na poli.

vicherný, znamenitý, pední (val.,

hor.).

vichta, -a, vtchla, pletichá,

Schwindler (laš.).

vichtat, -chlu nco, pletichati (laš.).

vichty, pí. m., pletichy: Udíaimoc
vichlv (laš.).

víchor, -a ^ vichr.

víchora, -y = vichor (sev. Mor.):

Strhla se tam víchora, pazdei nám
pobrala (Suš. 676 ; var. pišlo na mné
víchoí, pobralo mn pazdei).

vichraf, -rám i -u, vichit, bou-
iti, buráceti: Už zase vtr snhem
vichra (viche, vichi) Kt. z Ostravska.

vlka a odvozeniny v. pod hesly

vy-

viký, vejkli =: vích (záp. Mor.).

viléka, pl. n., han. punochy
beze stop, k ervenícím : Na nohy
vtáhli lnné bílé, pargalovy viléka
(Vyhl. II. 120).

vina, vidnar^ vinvka, vinné, druh
jablek chuti navinulé

vincek, -cka, železná kamínka
(laš.).

Vincúr 1. pezdívka Vinckovi.

2. Ti vincúi (brouci) majú kidýlka
jak zlatý, rypáky jak epai (brouci

v ep) a zgrúlajú (zamotají) ten

vinohradskej list jak cigárky (Seb.

L. XII. 248).

vindlík, druh jablek.
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Vfnek: Bodaj neminuía síamného
vínka (zmrhalství). Síamný minuía,

drnový dostaía {= umela) (Suš.

287). Dyž já ti budem trávu zvihat,

budem já ti k vínku síhat (euf.)

Bart. II. 38.

vinen : Já tom (=:= tomu) néjsu

vinen. Já mu vinna néjsu =: já jsem
mu to nezavinila, nezpsobila (Zl.).

Ty si, céreko, ty si vinnjší = více

vinna (Bart. III. 111).

víno, 1. hrozen vinný (Žár). 2. My
sa zebereme v tyto nové vína =
letos po vinobraní (Bart. III. 412).

>Víno, co sa aganem obíe*, žer-

tovný název boroviky. Pod jalovec

rozproste se plachta, a jalovinky,

z nichž se borovika pálí, otlukou

se aganem (Vlk 43).

Vinohrady a vinohrádky názvy

tratí i v krajinách, kde od nepamti
vinohrad nebylo, jako na Zlínsku

a na Vizovsku.

vinohrad, réva vinná (N. Msto

;

i rusky).

vinovaný, vinen (slov.).

vinovaf koho, viniti (val., laš).

vinovatý = vinen (val.; i rusky).

vínový, vinný: listí, sklínka (val.).

vinšovat, sloveso do nedávná
vbec rozšíené uhnulo novjší dobou
domácímu páti a udržuje se jenom
ve starých formulích: »Vinšuju vám
šasné a veselé svátky* a p.

Vintoky, pl. m., tra (Blansko).

vintuška = koleba (v. t.), druh

kolébky, která se dlá z loktuše

uvázané na haluz nebo na trdlici,

aby tam dít spalo v as práce na

poli: Vdova nemeškala, bezu ohý-

bala, vintušku vázala, syna do ní

kladía (Suš. 140).

vinuti, tkanivo: plátno, kanafas:

Má plné truhly vinutí (Žár).
vlohtav, krutihlav (val.)

vír, zvir^ vira^ vyvírající voda,

zídlo (záp. Mor.).

víra : Víoži víru v nco = uviti
(val.). Žil s u na viru = nebyli

spolu sezdáni. Daí mu to na viru =
na úvr. Mát tam eše viru } =
kredit (laš.).

Bartoš: Dialektický slovník morarský.

virgas. -u, bití (vl. akk. pl. lat.

virga, prut): Dostanete virgasu ! (val.).

virgaf, glotzen: Co tam virgáš?

(han.).

virgaf sa = kvíra sa (v. t).

víro, prohlube, zhla v potoku
(záp. Mor.).

virvál, virvas, kik, hmot (han.) =^
varvás (v. t.).

visaka, vísaha^ visatka, hruška
neskorá, visí, až opadá list (val.).

visaky, pl. f, Nastrážíí smyky
na visaky =r visící na ohnutém
stromku (Zl.)

visák 1. pantle visící z lelíka

dvat valašských, 2. svízel (v. t).

visenec, -nca = viselec, obšenec

;

nadávka: visenec taký! (Dob.)

viset: A dyby u nich jediného
obrázka viselo na stn! (val.). Poád
na mn viseli, abych jím tch penz
f)opožaía := naléhali na mne (Slav.

CL. XI. 323). Viséí na mn z hubu =
huboval mi (Zl.).

víšek = zákolník (v. t.).

višový, ervený jak višn : Dej té

trávy ko mému višovému (Suš.

192).

viéotky, pl. f., galanthus nivalis

(laš.) = viseíka.

višotory, pedmty v jizb: kamna,
skín, postele, lávky a p. ; íazi po
višotorách = po vyšších pedmtech
(Vah.).

vit — vju, pevívati obilí.

vit — viju : vnec: Do mší svatých
vínky vijú (Suš, 46).

vítat: Kdo vstupuje do cizího pí-
bytku, a i domácí, když se vracejí

z kostela nebo vbec s cesty pes-
polní, dá nejprve kesanské po-

zdravení. Domácí dkují a cizímu
pidávají: Vitaj, vitajte! Z pravidla

se pidává titul: Vitaj, Jozefe, Ve-
runo, vitajte strýku, tetiko I Je-li

píchozích více : Vitajte obá, štyé,
všeci ! Zde onde na vých. Morav
pozdravuje píchozí, vstupuje do
domu: Vitám vás! Naež domácí od-

povídají: Vitáme vás také! >Pánm«
(komu se oniká) praví se : Pkn
vítám ! Také venku na potkání lid

se podobn pozdravuje: Vitám vás

32
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od síova božího! vítají se ti, kdož
se vracejí z kostela, zaež dkují:
Pkn dkujem (dkuju), vítáme

(vítám) vás (t) také na slovo boží.

Vítám vás s poFa! pozdravuje, kdo
jde na pole, jiného, jdoucího již

s polní práce. (Tvar »vítaj, vitajteU

na potkání venku se z pravidla ne-

užívá !) Hned na to pivítala kmo-
chákem (Kda II. 98). Jakýsi chíapec

mne vítat kmotenku, ani ho neznám
(Zl.). Tak ho za švagra vítali, až

z nho kosti lítaly (Suš. 192).

vité kvítí = dlané, krámské
(han.): Ženich ml vitou voniku za

kloboukem v zadu (Vyhl. II. 120).

Vítka, vtí omláceného obilí (v. sto-

dola)

vitký, hybký, rychlý (laš.).

vitok, -a (= viták), vítané: Pi-
nisli še mi vitoka (Lor.),

vitra, houžev, silný bezový prut,

napaený a skroucený (záp. Mor.),

bezový provaz, za njž se pl ku
behu pivazuje; prut vbec: Vyáí
mu vitrú (val.).

vitrál', prut, metla (val).

vitisko, divoch (dol.),

vitit, blouzniti, zbsilým býti

(han.),

vitrovica, -ce, pružina: Vemu-li

na t vitrovicu ! (záp. Mor.).

vívka =: vítka (arch. I. 31, han.):

viza, -ze, dalekohled; na Frý-

decku pl.: vizy (Lor.).

vízgat, hvízdati (Br.).

vizitací, n. : po Vizitacú (Zl.).

viždžák, pták cypselus apus (Br.).

vížgi oi, títi^na p. když nkdo
dlá, že pláe (Vah.) srovn. pížgit.

vjedno, do hromady: Všecko by
sa zmíšaío do vjedna (val.).

vkasaf, vecpati : Chyte toho veli-

kého moráka a vkasejte mu ten

prsten do hrdla (Kda I. 267).

vkagaf, vmíchati: písku do vápna

(Kt. z Ostravska). Srovn. glaga.

vkosi: Jak kosil, to mu kosu
vkosií do nohy (Kt. z Ostravska).

vkroif: Vkroil mu do ei.
víáeník, kdo vláí branami

(Dob.).

vtáit, 1. Pták si vláí = nosí na
hnízdo. 2. Je slabý po téj nemoci,
sotva sa víáí (Slav. L. XII. 42).

Nemocná vláila sa eše, vláila,

ale potom peca zalehla na dobe
(ib. 188).

víáitá, druh tance (Bart. III. 854).

vtáják: Má len vlájáky, t. j.

voly tak slabé, že jen vláeti s nimi
mže, ne však orati (Dob.).

vtáka, vláení pole

vtáky, brány na vláení
;
jedna

vláka se jmenuje kartá^ pár kartá
jsou vláky (Kt. z Ostravska).

vláný : lovk = váhavý ; vl.

krok = schleppend; vl. chléb =
vazký (záp. Mor.).

vtaucha, -y, m. váhavec (val).

vtáda : Vymnkáka nerada se

míchá nevst do vaení, a neopo-
mine tu a tam povdti, jak to neb
ono dlávala, jsouc hospodyní >na
vlád* (R. a Ž. 56). Ten má vládu! =
sílu (Dob.). V pravé ruce nemá
žádné vlády =. nemže jí vládnouti,

hýbati. Už nemá vládu škodit (sev.

Mor.).

vlada, panský dráb (dok. 58).

vtádnú: On nic doma nevládne =
muž »pod pantoflem* (Vah.).

víádný, silný: Ty volky sú vlád-

njšjé (Dob ) ; vl. nástroj, hebík
a p. = pevný (val.).

viadovat, vládnouti: Nevsta za-

dává svému ženichovi V4 gruntu, by
ním vladovati právo ml (Vyhl. II.

117). Nemožu cosik rukúm vía-

dova = hýbati (Vah.). Zkusil zas

tím meem hýba a vil jako n-
jakým pérem jím mohl vladova
(Kda II. 221). Nemoh sebú ani vía-

dova = hýbati (Vlk 39).

vtadyka, druh hrušek.

vtaha, vlažná voda na peení
chleba : Dones vody, udláme víahu.

Když je horká, provlazuje se stu-

denou.

vtahútka: V zemi néni ani vía-

hútky = nejmenší vláhy (val.).

víak 1. nevod na ryby, 2. kolébka

v poli udlaná z plachty na tyích =
vintuška (v. t.). Opav. 3. vlakem
ít = pomalu se vléci: Já už tak
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chodím svým víakem (starý lovk)
slov.

vtaka = vlak 3. : De svó vlakó =:

voln, mírným krokem (han.),

vtáky, pl. m., na jednom konci
v ostrém úhle spojené, na nichž se

pluh vozí (v. pluh III. ).

vrapnóf, navTápa, vlepiti, nabiti

(Tovaov),
vtas : Byío už na svatveér,

siúneko spušalo víasy =: veerní
zápala (Slav. L. XI. 50).

vtasák, druh erv (v. t.).

vlasatý, prostovlasý, bez klo-

bouka nebo (žena) bez šátku na
hlav (záp. Mor.).

vlásení, delší vlasy proti chlupm

:

Dobyteti uvážou kousek pantle na
ocas nad vlásení (záp. Mor.).

vtasenský, vlastní: Viasenská žena
naho sviía (Dob.).

vtasník a viasnica (= víastenec

a vlastenka), druzí bratranci (han.,

záp. Mor.).

vtasnit si, pivlastovati si: Súsed
si víasní tú jabío, ale je naša (Zl.).

vtašeky, vlásky, kudly (Lor.).

vlásení, žín, koský vlas.

vtášenka, kytka na bii (žínná).

vtáší, -šá = vlásení (slov.) : Kuí
i se može zavázat' jedným vláším

od koa (dok. 272).

vtáškovatt : Víno vláškovatí,

zvíáškovatlo, houstne, jako mastné
po nm plove ; istí se metlou (slov.).

vta, -i, f., ovesný klas = asa.
Vtažná, -éj, tra (Vizovsko).

vráky, vlí zuby prasat (Mor. Hd
247).

vráky, vinohrad(Radjov,Kobylí).
vlek, >osika, co muchy íapá«

(val.).

VTenec, -nca, les (Násedlovice).

vrí, vinohrad (Žeraviny).

Vlí dl, tra (Pustom).
Vlí doly, tra (Zlechov).

Vlí horka, tra (Blažovice).

Vlí hrdlo, vinohrad (Kobylí).

vlí: cibule = modenec; hrachu
astragalus ; hudek = pták pratincola

rubetra (Píbor); chvost ==. salvia

pratsnsis
;

jabko = aristolochia

clem.; íyko = daphne Mez.; mhía,

neduh oní, hebetudo oculorum;
noha = lycopus europ.; ocasy =:

lycopodium clavatum ; steša :=
rhamnus cathartica ; tma ^ vl. mhía
(Df.).

_

Vrica, -ce, tra (Vizovsko ; chytali

tu vlky do jam).

vlica, -ce = vlí mhla (dok. 266).

Vrinka, n. pl., ve Vrinkoch,
údolí (Vizovsko).

vrif se, divoeti, vztekati se (han.).

Vláci n. vlí prasata, *lesto-

pádovy a prasencovy, nevedržijó

dlóho, só moc háklevy* (Prostjov).

vloun, polygonm aviculare.

vura, vlí kožešina, kožich
z vlích kožešin.

vréot: Vfeu n. táhnu to tak

uchem =: doslýchám od Hdí (Vych.).

vrezto, kdo bez pozvání všude
vleze, dotra (laš.).

vl'ezný, dotrný (han.).

vrézf, vejíti se, smstnati se : Do
kapce ve vest vleze. Nevfeze to

všecko do toho mcha. Má kapce
nacpané^ až mu tam nevleze nic

(Slav. L. X. 373). Vleze-ji ten oFéj

do téj sklenky.? Naíúpili mu, co
doho vfézío (Vlk 38).

vlh : jednym vlhem = skokem

;

ob. pi plavání, tolik co jeden roz-

mach (han.).

vrhá, pták oriolus galbula.

vrhotlna = vlhkost (laš.).

vFk 1, planý výhon na ovocném
strom. 2. plod lopuchy: Na íopú-

noch u cest sa ježíja vFky (Slav.

L. XIII. 371). 3. nákaza kry
stromové. 4. stolice ezací (záp.

Mor.). 5. Má-li novorozen na hlav
vlka (dv šttiky vlas), bude
šastno (Blansko).

vFák (laš. vlanka), vlnný šátek

na odívání.

Vlnatky, vinohrad (Polešovice).

vtomit sa L einbrechen: Prajzi sa

víomili do Moravy. V Rusku r. 1812
byía veliká zima a tamodtú sa vío-

mila k nám. Mráz sa mu víomíi do
huslí, že popukaly (slov.). 2. víomi
sa v nco d) vložiti se v nco, sich

ins Mittel legen, b) s chutí se dáti

do neho (Vah).

32*
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vtožif víru v nco =: uviti n-
emu (val,).

Vluka, píjmení.

vFžavný = vlhký (laš.).

vnevolif
,

proti vli vypraviti

:

A fedva mn ta moje macika vn-
voliía ve = do lnu, plet (Suš. 208,

laš.).

vnit málo se užívá, íká se: Je ve

stavní, pote do izby
;
jabko v sob

ervené ; cítit v sob boles, boléío

v nm a p.

V nohy = ten tam: Prásk motyku
a v nohy s pofa. Potem v nohy on
= utíkal (slov., val.).

vuta, vnitrák, brávek, býek,
který má v sob pirostlé maso, taj-

nou vadu (laš.). Srovn. futr.

VÓ ! = zastavit ! velí se volm (dok.

123),

vobrky, pl. f. = borvky (záp.

Mor.).

voó (pol. wia), vju = váti obilí

(Lor.)

vocá, vocádok (Br.), vucád, vu-

cátok (Tišnovsko) = odsud.

voda: Vody boiy zamrznuté (Dob.);

euf. voda = mo.
voanka, vodinka, voduvka, po-

lévka: chléb velou vodou spaený
a máslem n. sádlem omaštný (Vyhl.

VI. XIX. 41).

vodi 1. pohnek (hor.). 2. oje

plužních koleek (pluh 1.).

vodit: Dyž ty'sm nechcela, mla's
mn povdit, mla's mne za sebou

dv léta nevodit r= louditi, vábiti

(Suš. 263). Syneek se vodi s mu-
ziku (Suš. 450). Vodilo sa mi dobré,

zle (Dob.).

vodka: na oi (lék), na muchy
(otrava).

vodaka, druh hrušek, epy.
vodnar, Treberwein= grúl' (v. t.).

vodní: kos = pták alcedo ispida;

plešina r= lemma minor (bot); raška

==: pták cinchus aquatica (laš.i; rža
= nymphaea alba (bot.) ; slípka =::

gallinula chloropus.

vodník, myosotis pal. (bot.) laš.

vodný, -ého z=. vodník, hastrman
(Cern. 6).

Vodon, -e, f., tra (Vizovsko).

vodonoš, místo, kde voda ze zem
žene (val.).

vochliky, pl. f., výesky lnu pi
vochlování = paísky.
vocliomrka= muchomrka (Da-

icko).

vojanský : Já sem to slešel ve
Vidni, dež sem tam bel ó vojan-

skéch = na vojn, vojákem (Vyhl.

II. 37).

vojenší páni = dstojníci.

vojvodství valašské: Na Tšínsku
trvalo tvero vojvodství valašské

:

Vislanské, Jablunkovské, na 'valaš-

ské« ili komorní Lhotce a Frýdecku.
Každé vojvodství mlo svého vojvodu
a svj vlastní úad ili právo valašské,

na nmž krom vojvody zasedalo

9 osob úedních (Prásek, Vstn.
akad. XII. 863).

vol' nevol' = volky nevolky (= .
SKcav áéiíovzí ys ^yfió) : Vol nevol

vzal klešt a vyrval si zub (Kda II.

112). A je voF nebo nevoF (slov.),

laš. vuF nvuL
voTaco, cosi: Ide k nám šohajek,

volaco mn nese (Suš. 284, hor.).

voTá, -a, druh holub s velikým
voletem.

voTaí, ísi: VoFaí syneek ode
ma ho (vneek) pýtá (Suš. 417,

hor.).

voTao rr: vofaco, cosi: Kateino
Kao, poviem ci voFao (em. 31).

voTagdo, kdosi : VoFagdo mi za

širákem pérko vzáí (Bart. III. 237,

hor.).

voták, pastý vol; volaf, pacho-
lek od panských vol (val.).

voTakerý, nkterý : V tom Liesko-

vém sú diuence jako malina ; ale

ne šetky, fen voFakeré (Bart. III. 147,

hor.).

volat 1. s genit. Kieío, píakato,

matiky voíaío (Suš. 160). Synek
voíá vody (val.). Ceruška voíá po-

moci (Bart. I. 129). 2. zváti: Volali

ho, aby šéí s nmá obdvat. »A tož

k nám zas pite!« volala Kúpaíka,
dyž tetka odchodila (Slav. L. XII.

231). Co ty mn za službu dáš, dyž
ty ma slúžit voláš.? (Suš. 106).

3. A tož co za tú vfnu voáte.? =
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CO za ni chcete, kolik za ni ceníte ?

(Slav. L. XI. 132). Co za toho koa
voíáte? (Slov. obr. I. 123). Volejte

za vola 200 rýnských (Kda II. 84).

votat sa, jmenovati se: »Jak sa

voíáte.?* »Voíám sa Hodný* (val.).

Volá sa Kohútek, ale píše sa Graka
(Dob.). Nevjém, ako sa to voíá po

našmu = jak se tomu íká u nás,

v našem náeí (Dob.).

Votávek, tra (Koryany).
votec, tca, tele býek (laš.).

volí : oko (votské oi, voíove oi.

laš.), caltha palustris ; ucho, plantago

maior
volit 1. chtíti: Chceš-li se mn,

Kriste, klanti, volím tob to všecko

dáti (Suš. 34). Tetího dne volím

vstáti (Suš. 50). Volim sob lehnui

(Suš. 85). 2. radji chtíti : Než bych

mla vínko pi, volím se utopi (Suš.

146). Co se mám pro milýho trápit?

Volím já jemu prsten vrátit = radji

vrátím (Suš. 384). Volím já jít dom
a ráno skoro vstat = radji pjdu
(Suš. 398). Voli}a's bifeny epeek,
nežli svj zeleny vneek (Suš. 481).

Než bych mla s husarama jeti, vo-

lila bych do vody skoiti (Suš. 590).

Ra bych volil umrec = radji bych
umel (Dob.). 3. volit si = hovti si:

Volila si tam prv taják princezka =
dlala si, co chtla (Slav. L. XI.

322). Mají jiných známých, s nimiž

sob hoví a volí (Kda II. 173). Re-

grúti si vofá v hospod = huFajú,

hýí (Slav. L. XI. 379).

Volkov, tra (Vizovsko).

voTky, dobrovolné jednání ochotné

:

Pámb miluje volky, a ert spolky

(Slav. L. XII. 45; ne volky!).

volný: lovk, povolný, mírný.

Dnes ie venku volno = nemrzne
(Vah.)."

volotrk, hlupák (záp. Mor.).

voloušek, voleek (Daicko).
votovaf : Kráva voluje = bhá se

(laš.).

voaka = vonika (v. t.) laš.

voák jahodový, druh révy (dok.

145).

voat, imper. ovo, » vonti k n-
emu* : Co poávoáš? Dy tu nic

nevoní. Ovo tú ržu, jak pkn
voní (Zl.).

voavka, asperula odorata.

voavý, kdo voní: Voavý z roz-

marýnu vnec, eše voavjší Btík
mládenec (Suš. 562).

vont 1. Mladý šohajek voní roz-

marýnem (Suš. 198). 2. Holá sláma
kráv nevoní = nechutná, nelíbí se.

Uení mu nevoní (Btcha).

vonika 1. každá kvtina zahrád-

ková, tebas i nevoní. 2. kytka z kvítí

rostlého i dlaného (ozdoba klo-

bouka): Není vonika na poli trhaná,

ale je vonika v krám kupovaná
(Suš. 785). Syneku, syneku, kam's

podl voniku, co ti milá dala (Suš.

342). 3. jakékoli pero za ozdobu klo-

bouku (laš.) : Chodí Jurka po ddin,
má voniku pávovou (Kel). Srovn.

péro = kytice kvítí

!

vonlchléb a smrdirobota := kdo
rád jí, ale nerad pracuje.

vonuša, -še, druh hrušek vonných.

vopar, ohnipara (záp. Mor.).

vopelka 1. bramborová placka

makem posypaná (Teš). 2. chle-

bový kolá (Daice).

vopenec, -nca, glechoma heder.

(záp. Mor.).

voplín =: obrtel (v. t.)

vopiník, mužský kožich po pás

(do pli) dlouhý (Jimramov, Pav.).

voraky, masopustní zábava maš-
karní (R. a Ž. 72, zevrubný popis)

v. též oraky.
vorek, mch: Podpira se vorkem

(Suš. 684, laš. i pol.).

VOS, -a, m., vosák = vosa (záp.

Mor.).

Voskovce, tra (Blansko).

voskovka, fuchsia (Prostjov).

vosladec, dca, polypodium vulg.

(záp. Mor.).

vošiny, pl. f., souš (laš.).

vošlejch, allium schoenopr. (záp.

Mor.).

votátok = odtud (Tebí).
votya, jméno kozy, >má rožky

jak vidliky* (val).

vovterek = úterek (hor.).

vozacko, klouzaka na led (han.).

vozadto = vozacko (slov.).
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vozek, vozka svatební : Do každé-

ho stavení, kde vozek bydlel, poslal

se žejdlík míchané koalky, pt vdo-

lek, vdolek a rýnský zpropitného

(Vyhl. II. 132).

vozi, -a, vozka: A vy vozié,

spravujte bie (Suš. 755).

vozíka, klouzaka, na níž se

chlapci vozija^=z'^o\3,z2^)\ (Zl.): Pote,
chíapci na vozíky!

vozidto, klouzaka na led (Btcha)

;

viz vozadío!

Vozihnj, píjmení.

vozit se, klouzati se: Vozí se to,

je kluzko. Chlapci už se vozíja.

vozivovaf, -vuju = vozívat (laš.).

voznica, -ce 1. i= vozvka, vozová

cesta polní. 2. vozní plachta (vz IV.).

vozník, klna na vz; stává pi
obydlí : Má seno na vozníku t. j. na
jeho he (Vych.).

vpit se, vsáknouti: Hodn pršelo,

ale všecka voda hned' se vpila do
zem ; ani toho déša už neznat.

Rozmaž ty boty dobe, co by se oléj

do nich vpíí (Zl.).

vplznú, vklouznouti: Dvei sa ote-

veíy, a vpfzía stará Osuška (Slav.

L. X. 300). Maruša vpFzía za ma-
mnkú do kuchyn (ib, XI. 483).

Vidli zme tam vplznú jakéhosi

chíapca (val.).

vrabák, chrobák, brouk (sev. Mor).
vrabinec, -nca, vrabí trus.

vrabei', -bia, vrabec (slez.).

vrablina, samice yrabí: Pt mla-

dých mía ta vrablijna (slez.).

vác! : V téj okno vác! = inklo,

rozbilo se s rachotem (Slav. CL. XI.

93).

vracazas (vra sa zas), bájená ze-

lina, kterou když lovk pi sob nosí,

oteve každý zámek a každou zá-

voru (Mor. lid 166).

vacnú, udeiti; vyvacat^ vybiti

(val.).

vraat n. vranat, -ím, dotrn
prositi : o dtech, žebrácích (slov.).

vrágat, kdákat, bdákat: Hloupé
robsko, dybys rai nevrágala! (dol.).

vragnat = vrangat (v. t) : Poá
nás o u vragnal :^ prosil o dceru
(Šeb. L. XI. 272).

vraná, vrchní díra v sud (slov,,

val.).

vraák, vraný k,
vrandžet, plativ žebroniti: Co

poád' vrancižíš.? (val.),

vranec, -nca, actaea spicata (bot).

vrangat =: vrandžet: Ony ty dti
po trochách od tch rodi eše
všelico vyvrangajú (dok. 79).

vranguTa, -le, kdo vrangá: A di

už ty vranguío, poá mi tu vrandžíš!

(Kt,).

vraní: hory, vinohrad (Syrovín);

chléb ^ verbena off. ; oko = kuí
a) oko na noze, b) orobus vernus

(bot.) ; vajco ^ houba lycoperdon
bovista (slez,).

Vranova, pl, n., na Vranovech,
tra (Osvtimany).
vranvka, druh hrušek.

vrap, záhyb, die Falte, vrapy =
nábry, vrápený, vrapovaný ::= nabí-

raný, zvrapovat = sfaldovati : Kasá-
neka na dva vrapy (Bart. III. 809).

vratidlo, v. stav tkalcovský I. /).

vrátit koho, pímti, aby se vrátil:

Bž za ním a vra ho,

vrátka, -y, vrácení, oplátka: Dá
mi to na vrátku. Jaká pka, taková
vrátka. Jak by král to vojsko (vy-

pjené od sousedních král) vrátil }

Chybli mu ješt ti pluky na vrátku

(Kda I. 91).

vratký na hlavu =: choulostivý,

hned ho bolí hlava (Maš,).

vrátnica, -ce, deska na vrata,

vraty, -a, vratyka, vrátka, tana-

cetum vulg. (bot,).

vravif 1. = praviti, mluviti, zvlášt

o dtech : Naša cérka eše nvraví.

2. komu, vaditi se s kým: Vravili

mu všeci. 3. na koho, pomlouvati:

Ona na mna vraví (hor.).

vraz, v tu chvíH, nyní (laš.).

vrazgaf= vrangat (v. t), naléha-

v prositi (han.).

vrazit 1. otvírati zbyten dvée:
Poá musíš vrázi (tma dvemi).?
Dnes sa to tepío všecko vyvrází.

2. vrazit hubu (jako dvemi), hubu
otvírati, zbyten mluviti. 3. vrazit

v ei, samohlásky píliš prodlužo-
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vati. 4. nechutn neb oplzle mluviti:

Takovú zmatu vrazit (val.).

vrazit sa = vrzati se, t. j. ustavin
pecházeti z jizby ven a zas do jiz-

by : Nevrazte sa poád'! (val.). —
> Vedle slovesa podmtného vrzati a

vrzati se, jest pechodné vyvrázet,

vyvrážet: nevyvrázej teplo! všecko

teplo si vyvrážel* (Vojt. Keberle,

Gramm. zvláštnosti mluvy domažli-

cké).

vraž, -e, f., modina po udeení,

pruh od rány prutem krví podlitý

(val.) : Kristus Pán mt v ruku vraže.

vraždf, naléhav prositi (v. vraz-

ga) : Dfeca poád' vraždí o te šate,

a já nemám grécara penz v domn
(Mal. XXIII. 153).

vrba (slov., val.) : postavit suchu

vrbu, stávat suché vrby == stavti se

na hlavu vzhru nohama (ND. 175).

Kaeny a husi se potápijú a vrby

stavajú ve vod (dok. 226)

Vrbácký, adj. místního jména Vr-

bátky: Vrbácká fabrika (fig. 14).

vrba : na vrba n. na^ hrbá =
na rvaku, na úchytku: Sio všecko

na vrba (dobrý odbyt na trhu).

Háza na vrba (dtem ovoce) laš.

vrbák, dd, vrbaa, babika (Kt,

val).

vrba, -a, pták sitta caesia (Br.).

Vrbas, píjmení.

vrbí, vrbicí, chrastí vrbové (slov.,

val.).

vrbna, jméno krávy barvy vrbové

(val.).

Vbnka, na Vbnce, tra (Vi-

zovsko).

vrbí, coll. = vrboví (slov., val.).

vrbíca, -e 1. mladá vrba (slov.,

val). 2 verbena.

vrbina = vrboví: Za dubinu je vr-

bina (Suš. 620).

vrbuTa, -e := vrbna (v. t.) laš.

vrbvka 1.= vrbák, druh jablek

nahoklých, 2. vrbvky, jahody po-

dobné borvkám, rostou na mezích

a mají po jednom zrneku (záp. Mor.),

3. houba polyporus suaveolens, 4.

druh fazolí = siraka (ND. 181).

vra, -e, m. 1. pes vrící, 2. lo-

vk bruivý.

vret : Poád* po mne vrí = hu-

buje mi (Zl.).

vreco, vrece. -a, mch, pytel (val.).

ved, bed, nemoc velmi složitá.

Valaška mla »iámaní v kosách,

šípaní v hlav, dení v nohách a

v rukách, moení v buše, klání

v boku, bolení u srdca, iúpaní v kí-

žoch«: to všecko dohromady jme-

nuje se vedisko. Ved je tikrát

devt: zjavný (padoucí nemoc), tajný

(nemocný leží bez sebe), saený (táhne

lovka), tracený (tratí se, pebíhá
tlem), lámaný (trhání), modrý (lovk
sesiná), kruený (kroutí lovkem),
zajedený, zapiíý, zaspaný, zaFekaný,

zahnvaný (z jídla — z hnvu pošlý),

úmorný n. morný (který do smrti

umoí) a j. Zaáí ho ved = chytily

ho kee. Zaal ho ved na zjavo =
,

padoucí nemoc. Zatajil ho ved (val.).

Polekal ho do vreda = privedol ho

na vedy (hor.). lovk je jak ve

vede pi téj hrzi =: jako by ml
padoucnici (Slav. L. XI. 434). Bo-

daj a, syneku, metalo vedisko
(Suš. 343).

vedový koe, od vedu = im-

peratoria ostruthium.

vredyka co kam, vesthovati, ulo-

žiti, ukliditi (val.). Srovn. redyka.

vredzišiar, vedem stížený, na-

dávka (hor.).

vefec, -fca, horlivý, ostrý, náhlý,

o lovku i o zvíatech: Ti mysliv-

covi psi, to sú velci: vFezú za lišku

do díry a dosýpajú na u, až ju vy-

ženu (Zl.).

Vesín, les (Litovelsko).

vesk, kyselý jak vesk = velmi

kyselý; jinak se toho slova neužívá

(val.).

véskaf na nkoho, osopovati se

(val.).

Vesky, pl. m., na Veskoch, trat

(Vizovsko).

vetnc, -ca = eenc = een
(Opav.).

veténka, vHtenka, slepýš (laš.) =
vítenica (v. t.).

vgata, vgalka, amrhoun, vlk

(dtská hraka) laš.
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vrh 1. hod; na dva vrhy srazil

devt (kuželek). Seje obilí jedným
vrhem, tema vrhama (Vych.). 2.

vrhem = Hchem (val,): Na štdrý
den podlují ovocem ; kdo dostane

vrhem, do roka zeme (Mor. lid 20).

3. Na vrhy se poítají oechy, vejce

a p. : vrh = 3 oechy, 3 vrhy =
9 oech atd., 20 vrh je kopa.

4. Bží vrhem n. vrh (han. vrhó)

=. velmi rychle, o pekot (Vych.).

Hled vrhu (v/hó) = pospíchati

(v chzi, práci, jídle) han.

vrhký, obratný, rychlý (Dob.).

vrhnúf (las.) v. orat.

vrhnúf sa, zvsti se, zdaiti se:

Vrht sa po otci, po matce, ist ge-

raten. Ten sa na taka vrhl = má
celu jeho náturu, je téže povahy jak

otec (Slav. L. XII. 130). Zdá sa m,
že ty sa's peca na toho tvého d-
dáka nevrh jak tata = nezvedl se's

po nm (ib. XI. 484). Bh ví po kom
se to vrhlo ! = í pirozenost dít má
(dok. 200). Jan sa vrhl do Vacuro-

vého rodu = má vlastnosti, podobu
atd. toho rodu. Vyvrhi sa z rodu =
nezdara (Zl.)." Pohanka sa zvrhla

v tatarku = zmnila se a zkazila

(val).

Vrhoov, na Vrhoové, paseka

(Vizovsko).

vrhovat: Le a vrhu], Tetel a vrho-

váí, mám lett a vrhovat = bžet
vrhem (Vych.) v. vrh.

vrch (slov., val. vrch) 1. Sfezali

z vcha = s kopce ; sypat z vrchu

= shora. Bel na vrcho do dvóch =
vzhru (záp. Mor.)- 2. Janovice sú

vrch kamea =r v J. je nejlepší kámen
(Jicko). Tam je tomu, jím vrch =
tam je toho velmi mnoho (Zl.). Letos

odvedli vrch voják r= mnoho (Vek.).

Vil je vrch roboty = nejvíce práce

(laš.). Tonek je vrch fšeho cegán-

stva. Je vrch fšech lumpu = nejvtší

(Mal. XXIII. 228). 3. To sú chíapci

rádi, dyž sa díva híadí, eše vrchu

nedoroste, už ho majú rádi =: své

míry (Bart. III. 512). Všecko vyjde

na vrch =: na svtlo. Vrchem je to

oschlé, spodkem voda. Jeí na koni

vrchem =: sedl na nm (Dob.). 4. za-

stupuje pedložku , nebo pojíc se

s pedložkami na a za zstává ne-

sklonné: Ke už oni pišli vrch hory

vysokéj (Suš. 148). Vrchu Javorníce

pkný ohe hoí := na vrchu (Bart.

III. 56). Na vrch jam (tra v Jasené).

Na vrch Javorníka kamenná stolika

(Bart. II. 453). Na vrch Lopeníka
vežka vysoká (Suš. 475). Okáfe má na

vrch híavy jak žába (Slav. L. XII.

131). Práv o pótnoci na vrch hnoj

(tak!) ním prašiío, a na vrch tem
hnoji (tak!) spáí do rána (hor.). Staík
seél za vrch stolem (val.). >Za vrch

stolem sed* =: na pedním míst
(laš.). 5. vrck =: verš (laš. ; val. vrš).

Vrcha, coll. pl. m., tra (Zl.).

vcha, vlastník neb nájemce sa-

laše (val.). Za stará bývali vrchai
nájemníci panských vrch ili javoin,

na kterých se » valašský statek* pásl

(Prásek, Vstn. akad. XII. 86).

Vrchcáby, pl. m., vinohrad (Že-

ravice).

vrchnica, -ce = duchna, peina na
pikrytí (slov ).

vrchovat: Kobyía vrchuje = chce
hebca (hor.).

vrchovatý: Ten lovk je hn
vrchovatý =:: hned ho urazí, hned
se rozhnvá ; též pyšný (laš.).

vrchovec, -vca, vrchní, vysoká
ratolest na strom : Na dub roste

vrchovec (val.).

vrchovina: chyti za vrchovinu ==
za paesy (laš.).

Vrchoviny, pl. f., tra (ernotín,

Liibná).

vrchovisko, zídlo (záp. Mor.).

vchtitý, vrchovatý (val.): Práce je

až na vchtito (Zl.).

vid — veda = ved: asto ob-

raža dto vid, t. j. zstane na chvíli

»tvrdo« a sesiná po celém tle. Vid
íame dto (Vyhl. VI. XIX. 144).

vídlo = zídlo (Drahany).

vískaf : Vtr víská = skuí (val.).

vít: Voda už ve (ne >vaíse«!).

Šišky vú. Zemáky uvely (jsou uva-

eny). Dyž voda zeve, hodíja se do
ní zeliny. Všecka voda vyvela (vy-

paila se pi vaení) vých. Mor.
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vítenica, -ce, slepýš = veténka
(v. t.) rus. veretnica =: ještrka.

vrivá voda, voda ve studánce vy-
vrající (hor.i.

vrka, vrkaka, ehtaka veliko-
noní; o velkonoci chlapci vrkají

(záp. Mor.).

vrko: Nevst ženy zapfétíy vlasy
do vrkoa. Do vrkoa když se > spra-
vuje* híava, upletou se dva copy,
ovinou se každý o sob barevnou
stužkou a pak se naproti sob otoí
kolem hlavy, vpedu asi dva prsty
nad elem (Vlk 79). Srvn. obalena.
Než nevstu zapentlily, spletly jí

vlasy do »vrkoa«. Vrko udlán byl
asto z koudele, ovinut byl zeleným
hedbávím a zapletl se do vlas (Vyhl.
II. 194).

vrkotat, -cu 1. povrkovati: Holub
vrkoce, 2. reptati: Nevrkoc, dveko,
nevrkoc! (Suš. 441).

vrku, -a, druh holub; »na hlav
mu peí stojí.*

vrkek, ozdoba hlavy nevstiny
z pantlí: Mj vrkku zelený, po
dukáte píacený (Suš. 442). Doí,
doí mój vneek zelený, a ty za
ním mój vrkek ervený (Suš. 443).

vrkútat, int slov. vrkotat: Holu-
bika vrkútaía (Bart. II. 1).

Vrtá, -y; i Vrfa, -e, píjmení.

vrliny, pl. f. 1. podložky pod
klády: Darmo mu devo prahne na
vrlinách (Slav. L. X. 39). 2. ob
dlouhé hole u žebe, v nichž jsou
zapuštny prjéky (píky) Dob.
3. u vozu = gráfy (vz IV.).

vrndžet, summen: Muchy vrndžá
(Podl).

vrnt : Vrní, vrní kolovrátek
(ND. 89).

vrngat, vlnovit házeti : po trávníku
kamenem tak, aby vydával zvuk
(Kt. slov.).

Vrnožilky, pl. f, tra (Vizovsko).

vrnožit, o tichém, nemelodickém
zpve pták: Polní kanárek vrnoží
(val.)

vrúchat, int. slov. vrndžet, vrnt:
Nech sa mucha navrúchá (Bart.

III. 735).

vrobel' = vrabel, euf. ert: Už je
dveka u erného vrobfa (Vyhl.
VI. XVIII. 329).

vroupat (ó), broukati: Nevrópé!
(han.).

v, poše ovcal pivolává se ovce
(val.).

vrstvovaf, ukládati obilí do vrstvy
(laš.).^

vrš, -a, verš, kus: Vrš plakala,

vrš zpívala (Suš. 165). Ped slavným
pohbem nkde se vyzvánjí ti vrše,

t. j. zvoní se po tech pestávkách
(Vyhl. VI. XVIII. 553). Dala bych
si zvonit sedemdesát vš (Suš. 5C0).

vršák 1. vršek stromu zbylý, když
se kláda odeže (Slav. L XIII.

112). 2. tenký, vysoký strom v lese:

Uáí v lesi vršák (Vah.).

vršané, obyvatelé na vrších usa-

zení (val.).

Vršava, jméno nkolika osad na
vrších. Vršavy^ tra (Mouchnice).
všena, vršúvka, druh sladkých

jablek (val.J).

vršek : Šátek bez vrška, který má
uprosted dírku (záp. Mor.).

vrší, vršky vinné révy : stínat

vrší (slov.).

vršitý = vrchovatý: hrnec jablek
(Žár) v. vchtitý.

vršovec = vrchovec (v. t.) : Ped
okny dubec, na nm vršovec, ten
robit nauí (Bart. II. 273).

vrták 1. nebozez s toidlem a

držadlem pro levou ruku (val.).

2. vrtohlavá ovce, která má motolicu.

vrfák, druh tance (Vyhl. I. 109).

vranka, mouka na Žernov na-

vrtná i kaše z ní (laš.).

vrtl' = vrtel: Ti vrtle jemea
(Suš. 252).

vrtná, druh tance slov. (Bart.

II. 405).

vrtík (vrik), devo, v nmž se

ep vrat neb dveí otáí (Lor.).

vrtf, na žernách mleti (laš.). Ej
vr sa, díva, vr sa ! (vrtná) (Bart.

II. 405).

vrtínoha, -y, m., lichotník, dvoil
(laš.).

vrtko, honem (Frýdecko).

vrtký: beteno, kterým se rovno
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vrtí ; op. brdavý ; lovk = obratný,

svižný (laš.).

vrtohtávek, pták krutihlav.

vrfoch, kdo sebou poád vrtí, ne-

poseda.

vrtošif, int. slovesa vrta: Vrtoši

mu to v híav (laš.).

vrub : Za stará chodívali pijáci do
hospody s vrubem, t. j. s prutem,

na nmž jim hospodský tolik vroubk
vezal, kolik sklínek vypili ; až byl

vrub plný, zaplatili: pili na vrub.

Srovn. rabuša. Viz též roubka.

vrúbel', -bia, na etze pojímek
v posledním ohnivku pipevnný
klínek železný, který se zapíná do
>krúžky« druhého etzu (vých.

Mor.).

vrúbr, -a, vroub na štpování.
2, ostrouhány kolík, jímž se povíslo
na snope zadrhuje.

vruet = vreti : Pes na mne
vruel (Suš. 208).

vrýpnout, striti: Hde zas te

šande vrépla? (záp. Mor.).

vrz : Pjdem jedným vrzem, spolu,

jedním otevením dveí. Nkde to

odbavijú jedným vrzem := najednou
dv, ti vci (dok. 13).

vrzák, pták fringilla serinus.

vrzata, y, m., kdo chodí ze dveí
do dveí, stále se >vrzá«.

vrzatka 1. sarane vrzavá (laš.).

2. transverzalku lid petvoil si ve

vrzálku. \

vrzanec, -nca, bijichta z mleziva

(slez.). /

vrzat, -zám i -žu 1. Co budeš'
poád' vrzat dveama, všecko teplo

vyvrzáš. 2. klábositi : Poád' vržeš,

nemožeš huby zaví? 3. vza se =
vrázi sa (v. t.): Nevzaj sa a se!
vrzga, int. slov. vza: Pták

vzgá = šveholí vrzavým hlasem
(val.).

vrzgoh't, zdrobn. slov. vzga

:

Jakmile první koleka plužná do pole

vrzgolifa, pastý vyhánl na pastvu

(Mor. lid 243). Ten rechtor chíapec

už vrzgolí na varhany.

vrzgotaf, -cu, int. slov. vzga
(val.).

vrzígat: Naše dvei vrzigajú (Suš.

602).

vrzká, -a = brkávka (v. t.).

vzni: Dyby na ma tak vznili,

už bych sa dávno na n nepodíval z=.

nevrazili, láli (val.).

vrzoli, zdrobn. slov. vza: Ptáek
vrzolí (val.).

vrzot, vrzgot, vrzání, vrzgání (val).

vrzúgl napodobení zvuku vrza-

vého.

vrzuga, vrzukat, int. slov. vza:
Naše dvérka vrzugajú (Bart. III.

250). Vrzuká na husle (dok. 52).

Jede starý podle fary, koleka mu
vrzukají (ND. 90).

vrzugýaf, škared vrzati: na
husFe (val.).

vrzuTa, -fe, pobhhce (laš.).

vrzulka = fružula (val ).

vrž, -e, f., vržanina, vrhnuté, zo-

rané pole (laš.).

vržanica, -ce, vyraženina najednom
míst tla (osypanina), když se tlo
po vtší ásti osypalo (laš.).

vržrfák, ehtaka velikononí, v.

hrkávka.

vrždt, skípti : Snih vrždí pod
nohama (val.). Cu z cesty koía, jak

vrždíja (Slav L. XII. 274).

vrželina ^ vrž (v. t.)

vržení, veliká, hnisající boule na
krku (val.).

vsika, a, klystér (Kt. z vých.

Mor.).

ys\Wdi\,vsiknút\. vstíknouti : Vsik-

nuí sem ze stíkaky vodu na nho
(Kt. z Ostravska). Dyž pohlavek
vsíki do hlavy, pestaío to bolet

(slov.).

Vsiska, tra (Želetice).

vsolif: Vsolim ti jednu, až se

zatoíš (laš ).

vstúpif v nco, vložiti se: Já ti

do vle vstúpi nechcu (val.). Srovn.

stupovat ^ vstupovat.

vsypnú: Vsypni ten jemen do
mcha (val.).

všade (Ji., Kel., hor., val., laš.),

všáhd (Rožnovsko), vsaj, vsaje (laš.),

všady = všude: Díaj tak, aby
bylo všady dobe = aby se žádnému
neukivdilo.
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všrbený nž, štrbinatý (val.).

vše : Když ti ptáci níž a níž sle-

tovali, vždycky vše vtší byli =
poád (Kda II. 210). Dcery mly
otce ve veliké vážnosti — s msíce
se dva. Po njakých dvou msících
vše slabší, vše slabší k nmu (Kda
II. 196). Vše daléj, vše horší —
ím — tím (Rožnov).

všecek 1. Pídavného tohoto na

východní Morav užívá se pravideln

doplkem ve smyslu nm. ganz

v nom. i akk. obou ísel: Su všecek

mokrý. Mám ruku všecku zmoženu.

Ste všecky ušmúrané. Byli všeci

potluení (Zl.). Moja híavnka všecka

porubaná, moja gafánka všecka

uplakaná (Suš. 567). Smje se, až

se všecka tese (Suš. 609). Zar-

múcené všecko to moje srdeko
(Suš. 213). 2. Ten Martin Jurás,
ten je všecko vinen = vším (Bart.

II. 18). Voláí sa Orság, afe všecko

mu pravili Jastabík = všeci, vše-

obecn, vbec (Vlk 26) Chodíval

tudyk takovej žebrák — íkali mu
všecko Frolián (dok. 236). 3. To je

lump všech lump = nejvtší lump.

Dochtor šetkých dochtor (Dob.).

všedno : Po všedn chodile

boske = ve všední den (han.).

všelijakový = všelijaký (val.).

všelijaký: Je to všelijaké =: ne-

hrub dobré. Bude to všelijaké, enom
ne dobré.

všetky, p). f., cizopasný hmyz
ptactva, zvlášt slepic.

všeák =^ všen, mladá veš (laš.).

všén, -te, mlád vší, vylíhlé

z hnidy (val.).

všímavý: Dyby byl nkdo jak

všímavých oí, nepehlídne (ne-

uhrane) jich = uhranivý (dok. 122).

všina = všén (Maš.).

všivavec = palec (ND. 19).

všivota, -y, m = všivál, všivák:

Pokajte, vy všivoty I (Slov, obr. I.

15).

všivý: mas = od vší, práca =:

zdlouhavá: Je to peca Rus všivéj

práce (Slov. obr. II. 29).

všudybyl, lapsana communis (bot).

vteda, vtedaj, vtedovád, vtedy, vteh-

da (val, laš.) = tehdy.

vtéj, práv v tu chvíli : Vtéj vešéí

Pavel (Slav. L. X. 301).

vtloupit se nkam, úskon se

dostati (Kunštát).

vtorek = úterý (Frýdek)

vfuci : Udlal to vuci = z neo-

patrnosti. Día se nevuci := nevda
(laš.j.

vtrhnúf: Vtrhni na sebe nco a
di oteví = honem na sebe nco
obléci. Honem vtrhni boty na nohy
a bž!

vtržno, kvapn, ochotn: Já vám
pomožu, chystala sa Domínena vtrž-

no (Slav. CL. XII. 276).

vuchde, všední den (z nm. Wo-
chentag) : šaty vuchde (laš.).

vuneek =: vneek: Daía bych
ja tob vuneek svj (Suš. 376,

z prus. Slezska).

vukl'uša, -še, jméno slepice, která

má >vukle u oí* (val.).

vl'a, -le: Esli bude vaša vfa :=

bude-li vám libo. Dojdi k nám, šo-

hajku, je-li tvoja vla (Suš. 782).

Obecni óad mesli, že se jim jako
spoádaném zdéšim chasnikom može
da vula= volnost, dovolení (Vyhl.

II. 233). V tom asi vrchnost velkú

vlu od císae dostaly (ib. 75)= zvli.

Hostinské dvátka, malú vfu máte,

to je vaša vIa, co si zazpíváte (Suš.

555). Mládenec má vlu, on si volit

mže = freie Wahl (Suš. 374). Vra
pin kfúe od slobody, od slobody
od panenskéj, od vliky materinskéj

= od svobody, kterou jsem mla za

svobodna, od volnosti, dobré vle,
kterou jsem mla u své matky (Suš.

392). Eše jednu céru má, a jí vle
nedává = nedovoluje jí dlati, co
chce (Suš. 23). To dcko má ceíú

vlu =: je zpovýkané. Nechaía si rolu

do svéj vle = dokud by jí sama
chtla užívati. Nejsú spolem v dobréj

vli = za dobré. Díá to zlú vlu=
mrzutosti. Dlaj po voli = pomalu,
pohodln — udíáJ mu po voli =
vyhovl mu (val ). Pusme chrty po
vli = voln (Suš. 623). Mn to ne-
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bolo k vuóli =: milo (Dob.). Náprstek

goralky mám na vlu dos = dost

a dost (val.).

vúpaty za m'm ! = v patách (hor.)-

vúpoíy = vejpoíy (vých.). Mor):
Chytií ju vúpoíy (Suš. 367).

vz (viz obr. str. 494—496).
vzek, zka, vozík (las.).

vy : Ej, kam vás dvanást idete

(Bart. II. 31).

vybambúšif mašíka= vybrati vnit-

nosti (Slav. L. X. 381). Cigáni zde-

chíé prasa vybambušili (ib. XIII. 373).

vybárat si (Plumlov), vybavovat si

(Zábežsko), vybírati si, vymýšleti si:

Už si zas vybaruje.

Vz.

I.

Vz.

l.a) (L, II.) vrchní rýfa, gryfa (Brnnsko), gréfina (Zlín), žr (Kyjov), 1. b) (I., II.)

spodní rýfa atd. 2. (I., II.) me, meík, šínka (Slezsko). — 3. (I., II., III.) fuša, lišen

(záp. M.). — 4. (I.) rozprák, rozpon (Zlín), glam (val). — 5. (L, II.) íúko; loukot
v kolo spojené šlovou obkíad n. okíad. - 6. (I, II.) špica. — 7. (I., II.) hlava. — 8. a)

(11.) násad, podstavek (Tebí). — 8. b) (II.) osa, os (slov.), os (las.), náprava. Konec
nápravy z >hlavy« trící na Zábežsku slov srážek: »Chétal se sražkama v óvozó*.
V srážku je zastren heb »zákolník< zvaný; je-li široký, se steškou, slova >záblatník<

n. zábíatnica (laš.). —\ 9. (II.) obrtel', voplín (Tebí). Zadek vozu nemá >obrtra« ; snice

jsou mezi násadem (láš. spodní podložkou) a podušicou (laš. vrchní podložkou). —
10. (II.) klaniky, paleky (Tebí). — 11. (II ) svorník, svoe (gen. svoea), srde
f. (záp. Mor.), váhovec. — 12. (III.) podkladek, pachole (Zlín) =: píní deštice

pibitá na spodních gréíinách, aby se spodek vozu neprohýbal. Na vtším voze
jsou dv pacholata. — 13. (II.) ramena, snice (Zlín). Zadní snice šlovou rozsochy (Zlín)

n. žídlo (val.), nazvané tak od rozpoltného jazyka hadího, jemuž se íká »žídío< =:
žihadlo. — 14. (III ) rozvora. Konec rozvory vzadu vynívající slove ocas, ocásek, otr.
Ped tímto koncem zastren jest v rozvoe svoe, eený >závozník«. — 15. (III.)

šlajfa, srub (Zlín). — 16. a) (I.) kíátky. — 16. b) (I.) pracky. — 17. (III.) svrák, svraka
(Zlín), renk (Br). — 18. (III.) klanica. — 3. + 18. rozsoší (han.). — 19. (I., II.) lónek,
záosek (Zlín), zákolník (han.). — 20. (II.) oko, žabka, podluška (val.) aby kolo nevy-
padlo, kdyby se luša zlomila. — 21. (II.) zábíatník, visek (Brnnsko). — 22. formánek,
káerek horní (Zlín). — 23. (II.) zdka, zdíka. — 24. a) (II.) kruh, 24. b) (II.) držák,
zdržák, zdržjak (St. Hrozenkov), nášik (l^š.). — 25. (II.) zd, káerek dolní (Zlín). —
26. a) (II.) brdce, brdco (val.), brdeko (Zlín), rozporka (záp. Mor.). — 26. b) (II.) prclík.
- 27. (II.) váhovisko, vážiše (záp. Mor.). 26. -f 27. váha. — 28. (II.) roublíek, vrúblík
(Zlín). - 29. (II.) táhlo, tahounek. — 30. (II.) svorníek. — 31. (I., II.) podýža, podyt
(Tebí), podlíštka (Brnnsko), podýma (St. Hrozenkov).*) — 32. (11.) podušica, sto-

lika. — 33. (II.) pás, tradlina (Zlín), trolinky (laš.) = železné pásy. — 34. (I.) žabka.
— 35. (I.) oko.

*) Na uh. Slovensku podojma = píka pod ojem.

%,
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Fasuk n. fasunk. (IV.)

1. vrchní gréfina atd. 2. spodní gréfina atd. 3 rozpon. 4. me, šínka. 5. deregía
(Zlín), kozlík, keíník n. keía (val.), pihrádek (proutný) (Beclava), koírka (Vsetín),

šejtrok (záp. Mor.). 6. cigánka (Zlín), barbora. 7. obrtel. 8. násad, stolika. 9. pachole.
10. kíanika.

Na pedku i na zadku >podvázaní< (etz) pitahuje gréfiny k snicám nebo
k rozvoe.

Na Valaších >gréfy« (^fasunk) skládají se ze ty vrlin (1, 2.), jež jsou spo-
jeny rozpináky (3). Ve vrlinách jsou deštky (4), pruty (železné) a etaze.

>Spustit boky* u vozu, t. j. etízky boní uprosted fasuku, aby se mohlo více

naložiti. Vyduté boky na voze obilím naloženém šlovou bejchy (Jicko).

Naložená fru (senem a p.) »piláí« se silným devem na zdýl pes fru polo-

ženým Devu tomu íká se pauz, púz, póz, póza, pavuz, pavuza, pabuza, pabza. Vzadu
pitahuje se pauz provazem od gréfiny ke gréfin napjatým, kterémužto provazu se

íká: pauzník, pózník atd., táhlo, poutahío (slov.); v pedu napjata jest napí
»tana< (provaz) nebo etaz.

Haluzí, desky a p. na voze naložené pitahuje se závitkem (úvitkem), t j. silnou

žerdí ívzpružinou).

Když se vozí hnj, nastrí se obrtfa (v pedu) a do podušnice (v zadu) místo
khniek klaníce (mnohem vyšší), o n se opírají desky bonice, na spodku leží deska
spodnica. Obma bonicím íká se hnojnice. Vozí-li se hlína, štrk a p., zastrí se

v pedu i v zadu mezi bonice >elo< (deska píní).
Vezou-li se osoby ve voze žebinovém, je k nmu s boku pivázáno bidlo »longa,

longoš* eené, aby se po nm pohodlnji mohlo vylézti na vz.
Žebiny jsou delší a nižší než fasuk a mají venkoncem i v prostedku mee

(laš. sebfe). Vozí se v nich obilí.



496

Malým žebinám na Brnnsku íkají rechtiny.

Žebinovému vozu íká se také kopák, protože se na nm svážejí kopy obilní.

Voznica (vozní plachta) rozepne se pes »oblouky<, jež jsou zastreny v železných
»žabkách« nebo-li »hašpách«, na vrchních gréíinách pibitých.

Luša. (V.)

1. Lušnisko (ás devná o sob), luša celek nebo 3 + 4. 2, Záblatník. 3. Zdíka.
4. ep.

Na uherském pomezí (Starý Hrozenkov) lušni íkají Teva.
ep mají toliko dv zadní lušn; pední mají dole »oko< (železný kruh), jímž

se navléknou na osu (v. 3, ÍL). Pi tchto lušách teba záoska (v. 19. II.), kdežto pi
zadních jeho místo zastupuje »ep*. Zadní lušni íká se na Valaších »zálušek«. Pední

lušu na Frenštatsku nazývají »podsošinou«, oko »obtapkem<. Zadní luša pipevnna
jest k fasuku »biíkem<. Je to tenká, pružná ty, zadrhnutá na vrchní gréfin etzem,
dole k lušni pitáhnutá »šparníkem< (železným kroužkem). Na ose jsou dv dírky.

Pední luša navlee se okem mezi n; do díry za lušou strí se »žabka«, aby se
luša ke kolu netlaila, do díry ped lušu strí se zaosek n. záblatník, aby se luša
s osy nevysmekla. Zadní luša strí se epem do pední díry, v zadní jest žabka.

Brzdou na voze bývalo kus deva, spedu s koncem na horu zvýšeným, s dlabem
uprosted, do nhož se vpustilo kolo, když bylo teba >hemovat<. Uvázána byla húžvou
(provazem, etzem) n^ rozvoe. íkalo sejíj pes (Brnnsko), fena (han.), kocour (záp.

Mor), svia (vých. Mor.), škrheí (Rožnov). etzu, kterým se kolo zaváže místo brzdy,
íká se: zaháka (N. Msto), svra nebo íancúch (Zlín).

Jednotného vz užívá se též coll.: Voza je tam moc =: voz (Vych.).

výbarky, pl., f. ; dlat vébarke, vy-

táky, Ausflúchte (Jevíko).

vybarvif nkomu nco, vysvtliti,

vyložiti (val.).

vybednáif, vybedniti, vybiti (val.).

výbrky, pl. m. : Šafáovy žnice só

samé vébrke, stril be jich žebrák

do malé kabelky = vybrané nejhorší

a nejmenší, brak (Suš. 562).

vybijas, -a, násilník (Lor.).

vybíjat: Suzejím kapaly, v kamení

bramoru jamky vybíjaíy (Bart. II.

155).

Výbitky, tra (Boršice).

vyblišiny (vyblištný), vyteštný
(Lor.).

vyblišky: Sel na vyblíšky, t. j.

aby nco dostal := šeí na akaku
(Lor.).

vybCknúf, vybfkovat: Ohe vybfkl

= vyšlehl zvun (Slav. L. Xí. 434).

Z hromady zaáí píame vybfkova
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(ib. X. 473). Liša vybrkta ze stechy.

Jak voda ve, zaina vybfkova (Kt.).

vybobit se: Koza se tu vybob-
ila = bobky pustila.

výboky pl. m. v ece, vymletá místa
v behu fslov.).

vyhoený : Už mám zuby vybolené
= už mne nebolí (Vek.).

vybombovat: Na tom baranu máío
vybombuje = vydlá, získá. Vybom-
bovat si ! ^ špatn pochodil, nic z to-

ho nemá (Zlín).

výbor: na výbor dobrý chíap =
velmi dobrý (Vek.).

výborlivý, vybíravý, vybraný(val.).
výborní správa =z výborná (val.).

vybožif co na kom, vyprositi (laš.).

vybakovaf, vybrati: Zemáky vy-

bakované na sázení (val.), brak, druh

;

drak, Ausschuss (val.).

vybesat se z nemoci, vykesat,

vykáti (Jevíko).

vybeskovat (vískat): Nadává a

vybeskuje = vykikuje (dok. 65).

vybinknút, vybinkat: vybinknut
kamenem okno (slez. vyblinknu) =^

udeiti, že okno binkne a se roz-

bije; vybinkat nkomu = vyliskati

(Šm.).
^

vybrkaf, vyletti z hnízda (o mla-

dých ptácích) := vyvésti se : Ti ptáci

už sú vybkaní (val.).

vybúchat, pstí natlouci: Muž ti

do zad vybúchá (Suš. 706).

vybulif, vyvaliti: Hanka vybuliia

na to oi (srovn. bulík). Stna je

vyburena:=: vyvalena, vybortna (laš.).

vybufóvaf se: Vybufuju se kopy
= mraky se vyvalují, vystupují (laš.).

vybyt: Královna hledla, jak by
ji z hradu vybyla =i= vypudila (Kda
I. 187). Vyby koho ven = vyhnati.

Vybyl zkoušku, vybyí si robotu, trest,

nemoc a p. = odbyl, pestál.

Výbytky, pl. m., tra (Blansko).

vybývat : Pt grejcar vybývá =r

zbývá.

vycápa, vybiti lopatou a p.

vycásaf, vybiti.

vycecíkat, vyssáti: Tele krávu vy-

cecíkaío (Zl.).

vycízaf, vysrkávati, vylizovati (val.).

vyo, -vytnu =: vylíti (Lor.).

vycúdit, 1. vyistiti : Vycódili

zme studnu (Btcha). 2. vypiti do
istá: Všecko pivo vycúdili.

vycudovaf koho n. komu, vy-

hubovati, vyplísniti (val., laš.).

výcuch 1. otvor do sklepa, jímž

se sypou brambory (záp. Mor.), 2. ka-

nál moový ze chléva, též vécocht
(han.): Hnojovica tee z chliva vé-

cochem.
vycváíat = vycepovat, vykárati

:

Má dcka nevycválané.

vycvátaf sa, do sytá se napraco-
vati: Vycvála sa trochu neškodí
(Vek.).

vycvekovat, cvekama (cvoky)
vybiti : podešvy.

vyagani 1. nco, zle vyjáditi,

vyosliti, 2. komu co, vyložiti nedo-
vtipnému (val.).

vyágat, vybiti (han).

vyahaf na strom, vylézti (val.).

vyák, jemen neb oves s vykú
(vikou) val.

vyápat : cesta déšem vyápaná,
vyhlodaná (val.).

vyapotat se (ápat), vymáchati
se: Pus páva po potoce, nech sa

tam vyapoce (Bart. I. 94).

vyapt: Celý de by tam vy-

apJ= vysedl neinn.
vyastova céru, dáti jí výbavu

(val.).

vyepcovat komu, vypohlavkovati.

vyina, sláma viná,
vyinit 1. vydlati kži, 2. vyistiti

(val), 3. vynadati.

vyiovat v. obdlávat.

vykovitý holub, barvy vikové =
vynák.
vyatt: Cuka tvrtého roku

(setá) vyatí = zvrhuje se u vyku
(Zl.).

vy6nisko, pole, s nhož sklizena

vika.

vyttý pass. ^ vytený: A tož hn
to mám vytíé (Slav. L. XI. 323).

vyubat, vyšlehati: Vzala sem ti
prútky z metle a vyubala sem ternu

(dok. 16).

vyuf, vyslyšeti: »Pamboško vás

vyuj !« odpovídají na St. Hrozenkov-
sku za pozdrav »Pomáhaj Pámbo!*



498

vyvachovaf, vystikovati váchá-
ním : Ryba vodu na vyvachovala
(Kda II. 182).

výdara, co se vydailo: lovk,
dobyte, jídlo; op. nepodara: To su

vydary, ty jeho dti. Ta ma ceru

pknu vydaru! (iron.= nepodaru) laš.

vydávaf= vdávati (val., laš.).

vydavajka, ženská, která se poád
vdává, ráda by se vdala (Vah.).

vydati ^ vdáni : Skoda jejího vy-

daá (Suš. 472).

vydavka 1. vydání: Mamy letos

hrubé vefke vydavky. 2. díl trámu,

který vynívá ze stny, na níž jest

položen, na který pak ploutev se

klade (Kt., laš.).

vydlat nco, vyndati: Vydíaj už

tú hus z trúby, á se nespálí.

vydlif, na výdlky choditi (Kt.,

Dop. I., han.).

vydeptaf, vyšlapati : chodník po
travé (laš.).

výdrka = výtrka, kus houn na
vytírání prachu ze srsti kom : Prv*s

mne utíraí zíatú výdrkú (Suš. 532).

výdherný 1. velmi nádherný, 2. vy-

hlášený: Bazaía chéí céi spravit'

svabu nco výdhernú (Vlk 60).

výdit, podíl za života otcova n-
kterému dítti udlený: Nevsta pi-
nesla pkný výdil (Slav. L. XI 179).

vydtábi co na kom, vydlabati, vy-

žebroniti (val.).

vydmuchaf, vyfojukati: ostihané
vlasy (laš.).

vydoja mTéko, mléko erstv vy-

dojené; slovo vydoja (vl. pechodník)
je nesklonné : Daj mi vydoja mléka

(Ji oko)

vydra, nadávka : cundra, pobhlice
(dok. 69).

vydrahovat, po stop (dráze) na-

jíti, vyslíditi: zíoéja (slov.).

vydranc, ca, výmol vodou zp-
sobený (Opav.).

vydranisko, vydrána cesta, výmol
(laš.).

vydrapovat: Aby z nho slovo

vydrapováí (o nemluvném) val.

vydrat se: Vedral sem se ze šat
= mám už všechny šaty chatrné

(Maš.). Už sú všeci vydráni = mají
sedrané šaty (Vek.).

vydrba sa : Ona se z práce ne
vydrbe = ona práci jenom drbe, je

šukavá, proto jí nikdy nepodlá (Vek.).

vydrdaf 1. co odkud, namáhav
dostati, 2. vyslíditi, najíti: Na kaj si

tež to vydrdal? =^ kdes to nabral

(val., laš.).

vydrgancovat do zad := vybou-
chati (slov.).

vydrhnut, vydrí: nkomu za uši;

o zim: Tomu dcku dobe vydrhne
(Vah.).

vydrndif se (drnda), vyfintit se:

Do krmy se vydrndila, doma íežek
numyía (laš.).

vydrpaf, vyrýpati, vyškrábati (laš.).

vydržet, dostati bití: » Vydržíš !<

(hrozí se dtem). Eše nevydržáí =
nebyl bit (slov., val.). Pokaj, vydržíš

Janíku, žes nám popásl traviku
(Suš. 137) Pro tu našu lásku vobá
vydržíme (Suš. 398). Já sem tam
jednou vlez, vydržel sem jako pes =
esky: byl jsem bit (Barr. III. 732).

vydubi, vybiti (pv. vydlati kži
dubnkami) (Slav. L. X. 32).

vydlif, vypiti až na dno (val.).

výdumek, -mka, výfuk, vyfouklá

skoápka vajená (záp. Mor.).

vydundat : Hruška hnilika vy-

dundá se z koze ==: vyloupne.

vydúpnlý strom, vypráchnivlý,
dutý (laš).

vyurbaf co z eho, pracn do-

stati ; v. se, vybaviti se : Spadl ze

stešn do trní a nemohl sa z nho
vyurba. Dit sa z peinky vyur-
baío. Vyurbáí sa z dluh, ze strachu

a p. (val).

vydut se: Ze se vyduía, vydúvá
se = bortí se.

vyduznit, vybiti: Se sestru se po-

ostúzáme, teba si aji vyduzníme
(dok. 154).

vydy, hle! Vydy, vydy Marýno!
(Tel).

vydýmaf, vydymovat: Vtr nam tu

vydyma. Na tych kopcach ten vtr
tak vydymuje = vyfukuje, prudko
vane (laš.).
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vyfiekací: Dostál vyflekací = byl

potrestán (Maš.).

vyforbicirova, vypoádati, vybiti

(val.).

výfuk, vyfouklé vejce = výdumek.
vygécnú nco, vykydnouti, vy-

klopiti (Kot, Dop. I.).

vygizdif, vyhyzditi, vyistiti, vy-

prázdniti; v. se, vyneáditi se (Kt.

z Ostravska).

vygrajdaný, rozviklaný: vz, zámek.
vygrajdaf, vyšmatlati (Kt., han.).

vygramoli se kam, namáhav se

nkam dostati: na kopec. Jak si se

z te bryndy vygramolií? (Kt. z Ostrav-

ska).

vygrcaf, vygrcnút, vybliti : Co snd,
hned' vygrcaí (Kt. z Ostravska).

vygruchnúf, s velikým hmotem
(gruch) vysteliti : z hmoždía (Kt.

z Ostravska).

vygumaf, vytlouci díru do zem
(sochorem), zvi. na kolky, na nž se

vší snopy na poU (val).

vyhádat se : Dyž se vyhádali,

krásn se bavili = dosti nabádali.

vyhájif, hájením dobýti: On nám
to zFe vyhájíJ (Vek.)

vyhákat, ztžka vypovdti: To
trvá vky, než ten hákaia nco vy-

háká (Kt).

vyhampasovaf, pracn dobýti : Šak
oni tým milionérom ty peníze vy-

hampasovali (Václ.)

vyhamrazif=vyhampasova (val.).

výharek, škvarek, vyhoelé uhlí

(Kt. z Ostravska).

výhas, vyhasnutí v huti (Kt. val.).

vyhemžit se: ekejme, až se lid

z kostela vyhemží (Kt)

vyhladný, vyhladovlý (Vek.).

výhtav = vijohlav, krutihlav (Zl.).

vyhTédat, naproti jíti kousek a tam
nkoho vykávati

;
pak toužebn oe-

kávati vbec : Dti vyhfédajú matku
z kosteía, z trhu, poutníky z pouti

a p. Co zme .se vás navyhfédaH ! (ZL).

Sestry bratra vyhlidaju (Suš. 175).

Temu lidi žehnajú ; dávno mu paty

vyhlídali= páli si, aby odešel (dok.

154). Nemáme smrti druhému vy-

hfédat (Z!.).

Bartoš ! Dialektický slovnik moravský.

výhTedí, lidé, kteí jdou nco
prohlédnout, na komis (Dob).

vyhl'edt: VybTedla si oi = šva-

dlena šitím oslepla. Žena si mohla
oi vyhledt (dok. 285). Má- li mrtvý
oi oteveny, zatlaují mu je, aby
nkoho z domácích nevyhledl (ten

by pak brzy po nm zemel). Chlapec
ml bolavý voe, ale jož se z teho
trocho vyhledl (Litovel).

výhTedný: Odtef je Vsetín nejvy-

hfednjší = nejpknjší pohled na
(val.).

vyhtoblf: Uhlí vyhlobil z kláta

klín = vyrazil (Kda II. 57).

vyhnájat, dm. slov. vyhnóji (val.).

vyhnátov: Su tu jak na vyhnálov
= bydlím o sob jako ve vyhnanství.

výhoda: Zrobií mi výhodu = pro-

kázal mi službu (laš.).

vyhodif komu, vyhovti: Temu
žáden nevyhodí (laš.).

vyhodit se, vyraziti se: Vyhodil
sa mi bídek na ele (val.).

vyhogance, pl. m., podmáslí (Bru-

movsko).

vyhotdaný: vz = vyjezdný, lo-
vk = vyžilý =: vyhoídanec (laš.).

výhon = drahý (v. t).

výhonlivé dobyta, co sa nespra-

vá, nebere na sebe (Slav. L. XI.

469).

výhonek: Na 1. kvtna chodí pa-

stý po výhonku (druh koledy) Mor.
lid 45.

výhonka, poslední hlína (brázda),

která se vyoe mezi záhony (Jicko)..

výhonné, -ého, odmna pasákovi
pi prvním vyhánní na pastvu s jara:

Za výhonné dostává se pasákovi vajec

(Mor. lid 242),

vyho (é), podesehlé osení (Jeví-

ko).
vyhoelísko, spáleništ (Zábež-

sko).

vyhoení: Je tu jak po vyhoení
= pusto, prázdno.

vyhoet 1. Dlúhým suchem všecka

tráva vyhoela r= vyschla. Jatelina

nám vyhoela. Kde jaká mezka vy-

hoela (Zl.). 2. Vyhoel pro klebety

= byl pokárán. Už sem sa dvakrá

33
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napálíí, po tetí bych neád vyhoet
(val.)

výhosf, vysvdení od ohlášek že-

nichovi nebo nevst dané, Verkiind-

schein (val.).

vyhoudat, nalézati chyby na n-
em, vybírati si: Poád vehódé, jez

co ti dám (záp. Mor.). Ten se teho

navehódá = stále nco chce a stále

je nespokojen (Maš.).

vyhouiit se, vyasiti se: Vehóloje

se, vehólilo se (Maš.).

výhranek, vyhrané peníze hudbou
nebo jakoukoli hrou.

vyhrávat komu, dlati zastaveníko
s hudbou; vyhrávat méno (veer
ped jmeninami); vyhrávat vínky

(veer ped svatbou).

vyhrážát 1. vyhrožovati 2. — si,

vyhrazovati si (val.).

vyhret, hrením velikononím zís-

kati : Chíapci vyhreli letos hodn
vajec ai pár gréjcar (Zl.).

vyhebaf, -bu, komu, vyhubovati

(laš.).

vyhešit komu, vyhubovati (vých.

Mor.).

vyhat, -ám = vyhrnovati (laš.).

výhrnek, obilí vymlácené, na mlát
v hromádku shrabané a smetené
(Vah.).

vyhrúžané boty, ve vod vymáené
a vyschlé (val.).

výhryzky, pl. m\: Dyž na hromíce

voda tee kolajú, haž výhryzky za

jasfu = obdiny (v. t.).

vyhryzf se : Vyhryzío se to =
vyšlo na jevo (laš.).

vyhúcat cestu, vyjezditi (Zl.).

vyhújaf, výmnou, obchodem vy-

získati : Co starý vyhújáí, to mJadý
probújál (Slav. L. XIII. 77). Srovn.

húja.
vyhupnut, vyskoiti: VyhúpJ na

strom. Vyhupni na vz a sedni si

(Zl.).

vycharbaf sa z nemoci, zotaviti

se (val.). Srovn. brcha sa.

vychTapa díaú, vyhápat psú
r= vybiti (slov., val.).

vychTebovaf se ím, vychloubati

(Kt. z Ostravska).

vychTustaf po hub, vyliskati (laš.).

vychmúlit: Nemože to vychmúlit
(má ei plnou hubu) Podl.

východ síúnca; východ v tomto
spojení po pedložkách nesklonné:

A de na veliký pátek do východ
slunce uezat vazovou hl (Peck.)_

Od východ síúneka vojnu zapoali
(Bart. II. 376). Ped východ sluncem
byli už dafeko za ddinu (val.).

vychodéný: Kloka (klika u dveí)
je jož vechodná= chodním sem a

tam a otvíráním a zavíráním vyviklaná
(Maš.).

východní, -ího, n. vz. rolní.

výchope, -pa, m., chlebový ko-

lá (Jicko, han.).

vychopit emu, porozumti: Té
mašen lovk nevechopi, dyby jak

díóho nad ó stál (Mal. XXIV. 66).

vychovaný 1. = vylízíý, tlustý a
ervený (Vah.). 2. s gen. : Te dfata
bele domácího poádku dobe ve-

chovany (Mal. XXIV. 64).

vychráni šaty, vyistiti; vychro-

ovat, uklízeti v jizb; Mchraovaf,
s pole sklízeti (val.).

vychap, chrapotu pozbýti

:

Trochu chapim, bo sem se zachía-

dií, ež vychapim, zase vydu (Kt.

z Ostravska).

vychvátá = pochvala (Opav.).

vychybaf, vychybovat, vyhoditi: n-
koho z krmy, hnj kopáem ze

chléva (Kt. z Ostravska).

vychybi ddinu, minouti omylem
(val).

výchylka, vychýlení, vyhnutí : na
cest. Nedlej výchylek = macha
keine Ausfliichte (Kt.).

výchyrný, hezký: dvica (Brod-

sko).

vyjabkova se, jabko z kloubu
vyraziti: To je horši, dyž se vyjab-

kuje. Moje roba (žena) mla nohu
vyjabkovanu (laš).

vyjaif, vyjacovat, vyjakovat, vyki-
kovati, pokikovati na nkoho (Kt.

z Ostravska). Srovn. jaet.

vyjatovjévac: Kráva bude vyjaío-

vjévac r= bude mén a mén dojit a

zstane jalová (Dob.).

vyjarcha, využitkovati, spotebo-
vati: Ta kráva byía tíusta, ale že
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s um jezdií, to ju v tem voziku

etu vyjarchaí (laš.).

vyjaf : Ceíy dn nvyjaí fajky z huby
(laš.), jinde: nevydlal.

vyjednat: Vze sob rozmíúváí,

kdo by ho vyjednat (z vzení), že

by mu céru dát (Suš. 144).

vyjevený: Pibht jak vyjeveným
šílený (Zl.).

vyjevif sa, dáti se poznati: Host
se jim nyní vyjevil, že on sám jest

jejich synem (Kda I. 283). Já se ti

vyjevuju, že jsem ábel (Kda II. 78).

výjezda, -y, m., kdo si na každého
vyjede, oteve hubu (záp. Mor.).

vyjídák, kdojinévyjídá(záp. Mor.).

vyjinnák, kdo jiné utiskuje, na
mzd jim utrhuje (val.).

vyjímat: Zaby poaly ju vyjímati

(Suš. 7) v. ujímat.

výjimka, poslední brázda na zá-

hon, kterou se záhony od sebe od-

dlují (Zl.).

vyjiska komu, vyliskati (laš.).

vyjít: Náš chíapec už vyšét (vy-

chodit) skotu, už nám žádný nechodí.

Vyšét dobe pi zkoušce = prošel

(Zl). Myslíš, že to vyjde niím.? =
že to nebude nic státi.? (Vah.). Rád
by, aby mu to vyšto o niem = aby
pi tom neml žádných útrat (Zl.).

vyjití: Dycky mn bývalo veselé

vyjití (Suš. 576).

vyká = vikev.

vykapsif, kapsu vyprázdniti: Sem
vykapsena = nemám nic (laš.).

vykartif, vypleniti, vyhubiti: plevel,

hmyz; v. sa, vyhynouti, vymizeti:

vykartili _
zme to, vykartito sa to

(val). Mét ten úminek šverce na

dobe vykarti (Vlk 40).

vykázat nkomu peníze (kapitál),

byt, vypovdti (Zl.). Vykázat všecko,

vykázat sa ze všeckého =: doložil

náležit pi útování, zodpovídal se.

Vy kazováí, že . . vypovídal ped svdky,
na soud (val.).

vykazi: Ten úvratník (souvra)

mi snih po každúc vykazí. Tú ovsihu

musím vykazi. Myši mi kus žita

vykazity. Zub sa mi vykazít (val).

vykládka, vykládání (val.).

výkladní, veliký, znamenitý: Zima
(Vek.).

vyktadovaf, -uju=: vykládati (laš.).

vyktát, -kofu: Necho šohaj v noci,

vykoFeš si oi (Suš. 291). Vrána vra-

n oí nevykoFe.

vyktátit: A co je to za žiteko,
dyž to vtr vykíátí = klácením stébel

zrní vytepe (Bart. II. 83).

Výklece, pl. f., tra (Senice).

výkrepek, nco vyklepaného; ob.

pl. výkfepky z dýmky (Kt. z O-
stravska).

vyklidif : Idu (jdou = pote) heva,

já ich vyklidím =: vyvedu z lesa (laš.).

vyklif sa, vymluviti se z neho :

Nevyklí sa (val.).

vykCudzIó luku = skliditi seno
z louky (Lor.).

vykmasi, vytrhnouti: Obrajt vy-

kmasí vám fajku z huby (Vlk 100).

vykmínit = vycigánit, šidbou zís-

kati : Co má, všecko vykmínit na dru- '

hých.

vykohátif n. vykohéti, vyvrátiti ná-

dobu, vylíti z nádoby tekutinu: Prasa

vykohátito škopek (Slav. L. X. 382).

Krampota vykohátit sa na putnu
s vodu =: vyvrátil (Vlk 4), No že se's

vykohetit! = vypravil z domu (laš.).

vykochat se z nemoci, okáti.

vykolébaf: Dvanást sem ich vy-

koFébaía = dvanáct dtí vychovala
(Vek.).

vykoíytaf, -cu, hýbaje vyviklati:

kl ze zem, zub prsty (Kt. z Ostrav-

ska).

vykomiza, vyítati, výitky initi

(laš.).

vykopat nkomu: Než bech ja ti

goaliku darovala, raci bech ti, mj
šohajko, vekopala (Bart. III. 699).

výkopky, pl. m., pabrky zemá-
kové: chodi na vékopky (han.).

vykoráblt sa : Viféj sem sa vy-

korábíí = vydal jsem se z penz
(zstal jsem prázden jako koráb v. t.)

slov.

vykoslaf galaty, koslavým chodem
(nohou o nohu) odíti (Kt. z Ostrav-

ska).

vykotif: Dyž zme svážaH obifé

s porubisk, co bylo dycky strachu,

33*
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že vykotíme != zvrátíme vz (Vlk 19).

Brzo-li sa vykotíte != vyvelebíte (val.).

vykouit se, vytratiti se, zmizeti

nepozorovánu.

vykadaf sa, vykáti z nemoci (val.)

= vykákaf se: Pece se z teho vy-

krákal (han.).

vykrámif sa, vypraviti se (o ne-

výpravných) val.

vykamif sa: Nž sa vykamJJ=
vylomil z okladiny (Jicko). Srovn.

kámat.
vykrovaf viz vykuova (Btcha).

vykehnút: Vykehne mu = za-

kusí zimy dost.

vykemesli nco, pracn, umle
zhotoviti (Btcha).

výkres, vysekávání hory (laš.).

vykesat se: Rád bych vdí, co

se z teho vykeše = co z toho bude,

pojde (Btcha). Už se z té nemoci
vykesat = zotavil, okál (Btcha).

vykikovat: Vykikovali ho zio-

éjem (Zl.).

Vykíf, -keju, okáti, ozdravti:

Ten chasník potem vykít (Slav. CL.
X. 371).^

výkívaf sebú, vykivovati se,

pyšniti se: Což budeš sebú vykíva!
(val).

vykrn, vykrovat, vypráchnivti,

vyšetnati : Stará vrba vykrni v pro-

stedku. KobzoF^ na mokin vy-

krnly (laš.). SroVn. krn.
výkrojek, ovoce (jabko, hruška),

z nhož ást nahnilá byla vykrojena;

ob. pl. výkrojky (Zl.).

vykrsa sa, vykáti (val.).

výkruta 1. f., výmluva, 2. m. lo-
vk, který se umí dobe ze všeho

vykroutit (Kt.).

výkrufa, -, m., kdo se »vykrucuje«,

pyšn si vykrauje, maje na sob
nový odv (han.).

vykrútit, vykrúcat, vykrucovat : prá-

dlo = vyždímati. Upadl a vykrútíl si

ruku ^=. vymkl. Pes sa vykrútíl v síni

= vyneádil. Ten se vykrucujel=:
kroutiv, pyšn si vykrauje. Strýc

agala se vykrucovaii, až se vykrou-

tili na dobro = vytáet se z neho
(fig. 75). Vykrucuje sa ze smlúvy ==

vymotává, páí se (Zl ).

vykši komu, vykudlit, vytáhati za

vlasy (laš.\

vykuova: Krampota si se vy-

kuovál ^ vymýtil paezy s koeny
(Vlk 10).

vykúlif, vyvaliti: beku piva (laš.).

vykundaf se, vypraviti se : Nmoh
si se spš vykunda (laš.).

vykusi, vykúšat, vyzvdti: Tak
pomafuky vykusiía na Jankovi, moc-i
namlátili (Slav. L. XI. 179). Vykúšál
na nm, kde má peníze (Zl.). Sedláci

vykoušeli na dtech, kde pastý pe-

nz nabral (Kda II. 169).

vykvtovat: Nekerý to tuze pkn
vykvtujú = ozdobí kvty, nadlají
kvt (v nasypaném mezi zahrádkami
písku) (dok. 159).

vykykaf, vykudliti (val.).

vykynožif les, vymýtiti (laš.).

vykypnúf : Ingust vykypnul z pera
=: vystíkl (laš.).

vykyšný, vykysalý: Pivo je nevy-
kyšný (Suš. 554).

vyFápa sa, -pu, na chodníku =
vyneáditi se (val.).

vyíátat, vybiti (val.).

vyréky (veléke) pl. f., hanácké
plátné punochy bez chodidel (k er-
venícím).

vyl'ehnút: Vylehni ven z okéneka,
ochladí sa tvá hlavika (Suš. 151).

Vylehni z lžka a Fehni si na íavu.

vyrett : Špatn vyletl= dopadl.

Zle mu to vyFetlo. Rád bych vél,
jak to všecko vyletí (Zl.).

vyrévat : U Píšek v síni studénka
vyfévá = petéká (jako : Morava vy-

lévá) Suš. 306.

vyrevif v práci :=: pracovati mírnj-
ším tempem tak, že se úpln nepe-
stane; nkdy též =^ ustati v práci,

na p. pi mlácení strojem (Vah.).

Takoví veleveni a vepoinuti chlapci

ti budó dla (Mal. XXIV. 339).

vylézt: Bel toze chetré a ze všeckyho
velezl jako sešel r= vymotal se (Vyhl.

II. 34). Z tatíka to potom pece vy-

lezlo = prozradil to (dok. 248).

vyl'ežet : VyFežal som štrnást týž-

dní = byl jsem nemocen a ležel

jsem 14 nedl (Dob,). Eše nevy-
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Fežela = nevybyla si šestinedlí. Snih

vyležáí rža.

vytha sa, lživ se vymluviti: Vy-
Ižú sa, že idú na stranu (Vek.).

vylíení, rozítadlo pi hrách dt-
ských (laš.). Srovn. líi.

vylíat: Dobytek je na vesno vy-

líaný.

vylítostit se, lítosti zbýti ; Tam se

nejlíp potšíte a vylítostíte; lítost

musí lovk vyplakat (Pittn.Vl.XVIII.

527).

vylízat se z eho, vykáti, sebrati

se : z nemoci, z pohromy (jako pes

z rány): Sotva se z toho vylíže. Eše
on se z toho vylíže. Po té nemoci

bude mt co velizuvat = ješt dlouho

potrvá, než úpln okeje (Maš.).

výilzek (liznú), pohlavek (laš.).

vylíztý= vylízaný, tlustý a ervený
(Vah.).

vyrkodlak, vlkodlak, morous (na-

dávka) laš.

výloma, co se z otcovského d-
dictví za podíl »vylomí«, t. j. oddlí
= ddiný podíl (Kt. slez.).

vytomif od koho peníze: o lo-

vku nemajícím už nikde úvru, když

se mu podaí pece nkde ješt vy-

pjiti (val.).

vytožl kon, z vozu vypráhnouti

:

Ja vyíožim kon a cufnu z vozem
(laš.).

vyíuh, -loha (vyložit): Zesyelá
teplem kýška vlije se do míška a

položí pod lešicu (lis); Laši tomu
íkají výluh.

vyruTaf : Žejdlík boroviky vyfuláí

ani sa neoškéíí; onomat. výraz pro'

zvuk, zpsobený vzduchovými bubli-

nami pi pití z láhve (Vlk 98).

výtupek, -pka, oech zralý, ze ze-

lené šupiny vylouplý: Só voíške vé-

lopke (Bart. III. 751).

vytúpif, vybiti (val.).

vytupnúf sklenku piva, jedním dou-

škem vypiti (val.).

vytuskat, vybiti.

vyfypovaf se, vysmívati se (Kt.

opav.).

vymáchaný: Má hubu nevymá-
chanú, kdo neomalen mluví.

vymakotif, nco hloupého íci (val.).

vymandrlf nco na nkom, vy-

mámiti (val.). Dti vymandriíy všecko
na tatuFkovi (Vlk 101).

výmna, z{ý/«^«^«= výmnek (vých.

Mor.).

výmník = výmnká (han.).

vymnit, vyjmenovati: Vyméniía
všeckých 99 ved (Slav. L. X. 370).

výmf, -i, f. boule: Složila se jí

vým do klouba (záp. Mor.).

vymetená : Sil s vemetenó= špatn
poídil, pochodil (Maš.).

vymignúf, vymihnouti: Vymignuí
metlu do vrchu. Hvzda vymigía na
nebe a hn zamigJa. Vymigía mu
myšlenka, že . . . (Kt. z Ostravska;.

vymina = výminká (laš.).

vyminúf, vyjníat, vyhnouti se, zvi.

s vozem: Vymi, vymi, pota jede
(Bart. I. 4). Kdekoliv's ma potkati

riiéí, dycky's vyminúti hreél. Ne-
vymíaj, nevymineš (Suš. 251). Vzadu,
pedu stífajú, prostedek vymíajú=
vynechávají (Suš. 107).

vymítif si, vymíniti si (val.).

výmitka, Vorhand v kartách: Kdo
je na výmitce (val.).

vymknout, vytratiti se tajn (sev.

Mor.).

vymtuvif, vyíci: Jak ty síova vy-

mluvili, v kameni se obrátili (Suš.

775, laš.), Vemíóvai se špatnó cesto

(Mal. XXIV. 69).

vymná kráva, které se vým na-

lévá (ped otelením).

vymnout: Kráva vymne, dostává

vým = je vymná.
vymnožif, vyseti: Letos sem vic

obili vymnožil než sem dostal (Kt.,

laš.).

vymoct koho, vysvoboditi : Frajirka

ti nepomože, otec máti nevymože
(Bart. III. 601).

vymodlit se z eho, vysekati se:

Z toho se už nevymodlíš!

vymoklina, seno vymoklé od deš
na poli (Dob).

vymozollt: Vše vymozolíme, str-

íme do té chajdy z=. tžce vydláme
(Ž. obr. 39).

vymíf, Neškodí trochu vymí, t.

na zim := vymrznouti (Vek.).

vymrvit se: Haž ty se vymrvíš,
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to je pokaždý doba! := vypravíš

(Maš). Obžalovali ho, afe sa vymr-
víl ^ vymotal (val.).

vymšif, mechem vycpati: skuliny

mezi povaíy (val).

vymydlit: Už jsme všecko mydío
vymydlili = »spotebovali«.

vymygaf, vybiti (laš.).

výmysto n. výmysToch, kdo si

mnoho vymýšlí (las.).

vynaháif koho, obrati do nahá
(Dob.).

vynajdova, nacházeti (laš.).

vynátoha, výloha, útrata: Mli zme
s tým vynálohy (val.). Srovn. vyna-

kládat. Kúpaíka si stžovala, jaké

majú ze svabú vynálohy (Slav. CL.
XI. 321).

vynamáhat se: >Dy£ se všecek

vynamáháš stou eou!« napomínala
matka syna, aby tolik nemluvil, že

chraptí (Daicko).

vyndat (svoundat, odvoundat) .
(Jemnicko, Daicko, Telecko)= mor.

vydlat (zdlat, oddlat).

vynés sa : hus, slépka už se vy-

nesla = už nenese (slov., val.).

vyníaf: Já a nebudu vynía =:

hájiti, kdyby se nco stalo. Oni sa

ho nco navyníali, ež ho z vojny

dostali (Vah.).

výnos, s pehrštlí ovoce (sev. Mor.).

výnosný, bohatý, pyšný : Je z vé-

nosnýho rodo (Maš.).

Výnosy, pl. m., tra (dok. 189).

vynšc, -vyndu, yyjíti: Sluneko je

vyndzyne (Lor.). /

vyuchat, vyenichati : Psi zajíca

vyuchali. Mosíš to skryt, Tebo dc-
ka všecko vyuchajú.
vyúraf, vyslíditi: Kaa vyúrala

všecko (Vlk 22).

vyobracaf, -ám koho, vycvikati

;

vyobracaný, vycvikanv, obratný

(Vek.).

vyoísaf, -ám, i -šu, komu, vy-

šlehati (val.).

vyoháat komu, vybiti: Vyoháál
mu opukálem (slov., val).

vyopatrovaf : Vyopatrovál sem ty

stromky (Vek.).

vyopichaný, zbhlý, zkušený:

v práci, ve he a p. (han.).

vyosiit, nco hloupého íci.

vyosožif, využitkovati (hor.).

výpada : Mn na to vejpada nejni

= nejsem toho žádostiv (Jemnice).

vypada: Francek dobe tém vo-

jákem vepadá ^^ sluší mu to (Mal
XXIV. 67).

vypadnut: Výpad mi ten lovk
z chuti =r nelíbí mi se již (val). Po-

kaj ty mynárko, co sa tob stane,

až naša mamika na tebe vypadne
= dojde (Suš. 538).

Vypaená, tra (Zl).

vypálif: Ráno vypálili zme z é-
ma = rychle odjeli (Vyhl. I. 78).

výparek, nedochde z krávy vy-

párané (Kt., laš.).

vyparuchnif : Šak nefza nic vypa-

ruchni = vydlati nco málo (Vlk

91).

výpasek, mzda baovi a valachov

na salaši (val).

vypasený, vykrmený (o lovku).
vypaskudif, vyhubeniti, hubeným

uiniti : Ten kot je celý vypaskudé-
ný = vyhublý, vyžilý. Koka se pede
dvemi vypaskudila =: vyneádila (Kt.,

laš.).

vypéct : Už sem všecku muku
vypekla = » spotebovala*.

vypeetit: Což ste už všecek ten

vosk vypeetili .? :^ » spotebovali*.

vypkaf: Slunko vypká == pee,
pálí (val).

vypenžif, penz zbaviti: Trh mn
docela vypenžil (Kt. z Ostravska).

vypnif se : Pivo se vypnilo na
stl (Kt.).

vypn kovat, pnkou (pozlátkem)

polepiti : rozmarýn hodový (Br.).

vypovat: Myná vypuje na
vtráku =: vybírá deštice z kídla,

aby vítr tak ražno nehnal.

vypchat, vypichat, vypárati: Vy-
pchajte mi ten tn z paty! (vých.

Mor.).

vypídit, pídí obsáhnouti, vymiti.
vypiTova, pilností dosíci: Jak ve

dn nepracuješ, veer nevypiFuješ. Co
nemá v hlav, to vypiFuje = vlohy

nahradí pilností (Kt. z Ostravska).

výpinka = vypnutí (Kt. Dop. I.,

laš.).
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vypírat se z ebo: Poáse z toho
vypírá ; rád by se z toho vypéí =
zapírá to a tím se hledí oistit.

vypišef: Namazal si nohy prys-

kyicí, co z toho stromu vypištla =
se vyronila, vytekla (Kda I. 155).

vypit: Ptáci nám vypili všecko
proso, všecek semenec (o jiném obilí

se íká: vyzobali). Srovn. vytéct.

vyptacovaf = vypláceti (laš).

Výpíacha, píjmení.

vyplakat: Ach, už sem vyplakala

svoje erné oi (Suš. 53).

vyptákova: Chaíupa vypíakoval

za ním = utíkal (Slav. L. X. 372).

vyptanit pole, planým uiniti: e-
pu zem velice vypíaníí.

vypTantat se, vymotati se: Nevím,
jak se z toho (soudu, nesnáze a p.)

vypfancu.

výptata : Téj výplaty nebylo prv

toléj (dané a p.).

vypTéhnif, vyhubiti: plevel, hmyz
(srovn. píéhni).

vypTést: Všecko prútí sem vypfétJ

na plot => spoteboval pletením*.

vypletkovat : Vepletkuvál vod
mn dva renský = vypjil si s ú-

myslem nevrátiti jich (Maš.).

vyplisknúf vajce, vypliskíé vajce,

vejce díve asu od slepice snesené,

které nemá skoepiny, nýbrž jen tlu-

stou blánu na bílku (Jicko).

výplivky, pl. m., vtviky za lístky

révy vypuelé; smetají se (v. t.).

vyprkat, vypTknút: 1. Sfépka vy-

plkla vajíko i= vypliskla (v. t). Hus
se vypfkJa v síni ^ ídký husinec

vypustila. 2. vyplesknouti, z huby vy-

pustiti : On dycky vypfkne, po em
nic. Ty taky všecko vypfkáš! (Kt.).

vyplsat na strom = vylézti (Maš.).

vypoinutý : lovk, zem (Vek.).

vypodobnit, vypsati, vylíiti: Ne-

vsto vám mosim také vypodobnit
(Vyhl. II. 139).

vypohíavit, vypohlavkovati (vých.

Mor).
vypohodit se, vyasiti se.

vypopelit 1. louku devným po-

pelem. 2. všecek popel = »spotebo-
vati<. 3. Slepice se v prachu vypo-

pelily (Kt.).

vypoádat koho, vyplatiti: Po,
vypoádáme se, co sme si díužni =
spoítáme a vyplatíme. Tebe já vy-

poádám 1

vypoízovat, poízem vystrouhati.

vypostávaný, odpoinuly, vyleno-

šený (srovn. postávat): Chlapi vy-

postávaní bujali si (Vlk 99).

vypotrošif, po troše promarniti:

peníze po krmách (Kt. z Ostravska).

vypožat, vypjiti ; na Hrozen-
kovsku = pjiti; Vypožaí som mu
peazí =: pjil; jinde by to zname-
nalo: vypjil sem pro nho penz
od druhého, byl jsem mu prostední-

kem pjky (Dob.).

vypožávka, výpjka (vých. Mor.).

vypracovaný, prací vysílený (Maš.).

vypráhnout: Vepráhle mn prste

v té vod (sev. Mor.).

vyprášaf, -ám, iter. slov. vyprositi

i vyprášiti (val.).

výprava : S ém je hale véprava,

to je véprava = dlouho trvá, než se

vypraví (záp. Mor.).

vypravaf — vypráva: Vypraváí
sa na jarmak — vypraváí, že býí na
jarmaku (val.).

vypravi, vyprava kozu = loužiti

(Lor.).

výpažka: Dyžo enom na jednu
výpažjcu, nenesou jim obda (dok.

156). Udlat nco na jednu výpažku
= bez perušení.

vypedbíhaf sa, vyerpati své síly

ustaviným pedbíháním (val.).

vypíkopovat les = nadlati v nm
píkop (N. Msto).
vypímif si, pustiti se pímo, mimo

cesiu, teba pes pole (Vah.).

vyprkotaf= vypTkotat, vybrebtati

:

Doma žen všecko vyprkotál (Vlk 4).

vyprostit: Po podsteíu prst ne-

vyprostí se nikdy = nezpímí. Chod-
níkem si vyprostíte = vypímíte, na-

dejdete. Leží vyproštný = na znak
natažený (val., laš.).

vyprovázka, vyprovázení.

vyprúif, vyprúcat, vyprucovat sa,

prohýbati, bortiti se: Dm je vyprú-

cený (Zl. ; val. vyprúený), boí se,

je na spadnutí, Vyprúilo se nám
dno v bece = zbortilo. Nekeré
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dužky (na sud) se vyprúiíy. Ten sa

vypruuje = boí se, pyšní se (val,).

výprysky, pl. m. na poli dtelino-

vém, co vyprysklo, vypuelo bu
s jara nebo seseení jetele (Vah.).

vypsat, vymalovati : Takú sem si

gafáneku vybral, jako by ju vy-

maloval:, vypsal (Bart. II. 73).

vypškaný, Mám eše starú cibufu,

ale už je vypškaná (vyšuškaná) =^

vyšetnalá, vyschlá. Pškat se užívá

o zvuku, jejž vydává praskajícími

bublinami vzduchovými kyšící hmota
(Perov). Také = kýchati (Btcha).

vypuit, vypucat 1. zpsobiti, aby

nco puklo ven : okno = tlakem vy-

raziti ven, rozbiti. 2. vypnouti, vy-

striti: bruch, it na nkoho (val.).

výpuk, žlutavá hr na ke chle-

bové = slépka (val).

výpust, -a, místo vzdálené od lid-

ských obydlí hromadných: Zme tu

jak na výpuste; živéj duše za celý

den nevidt' (Vlk 33) = na vyhná-

lov (v. t). Kiéí jak na výpuste

(Slav. L. X. 32).

Výpuste, coll. pl. m., tra; »prv

sa vypúšát na to tažný dobytek,

ponejprv na sv. Duch* (Bánov).

vypyska koho, vyhubovati (Kt.

z Ostravska).

vypytovaf se =: vyptávati sje (laš.).

výr: Na jarmarku^ byli i takoví,

co chodili jenom po vé^rách = zevlo-

vali (Hoch 67).

vyácat, -ám, vybiti/ (Val.).

vyrái sa 1. vyjeviti se: Sen sa

mu vyráíí (val.^. Tož sa n sná
vyráí, co sa n zdálo (Slav. CL. XI.

483). 2. Než on se z té hospody vy-

ráí 1 = vybere.

výada : Ten lovk je' edern na

výadu = na oštaru (laš.).

vyadif, vyádzat komu 1. ubližo-

vati. Mi to nvyadza = neblíží, ne-

škodí. Nvyadzaj mul =' neubližuj.

Vyadzali lidom. 2. vyhubovati, vy-

peskovati. 3. vyvádti : Ten vyadza

!

(val., laš.).

vyrafiit: Ty's to vyrafiíl !:= vy-

vedl.

vyráat, vybiti: Chéí n vyráat
(Slov. obr. I. 326).

vyranif se : V zim se nechce ani

vyrani. Dnes se pozd vyranilo pi
tym dešu = nastalo ráno, svtlo (Kt.

laš.).

vyasif, vyfasovat: suknu, falden

(laš.).

vyrazgat, vyšlehati: Enom mu
hodn vyrazgat! (dok. 16).

vyrazi, vyrážat: Nemuóžem ba-

rana vyrazie ze stáda= vyhnati (Dob.).

Vyrážat tihíu z formy. Vyrazte si

to z hlavy = puste to z mysli (nco
smutného). To sa z teho dluhu vy-

razilo = odrazilo. Vyrazte si to (dluh)

ze služby (Vah.). Jak sa vyrazí, drozd

zpívá ai v zim = jak se slunce vy-

razí, vyskoí (val.). Slunko sa vyrážá

r=: vychází (Vah.).

vyrážka v. muka.
vyrážkový 1. z vyrážkové (bílé)

mouky, 2. véražkuvý gat = bílé

(Maš.).

vyehotat, ehotáním zpsobiti:

Žáby vyehotaly špatný as. Dyž
žáby ve dn ehocú, déš vyehocú
(Kt.).

výek, výenost: Ma dobry vy-

ek (Kt. laš.).

vyrevani se, vypraviti se z domu
(Frenštát).

vyezat nkomu, vybiti prutem.

výida 1. = vyízení: Ml sem tam
vyidu. 2. kdo vyizuje: dobry vý-

ida (laš.).

vyídit se: Podfe jeho ei se ne-

vyídí = nespraví (Zl.). Šak sa tým
lovk nic nevyídí (Slav. CL. X. 34).

výidný, kdo nco dobe vyíditi,

vypraviti umí: Poslali zme JuPku do

dochtora; ona je taká vyidna (laš.).

vyíkaf se koho = odíkati se:

A byla i jedna pekrásná dževeka,

co se vyikala svého míadeneka
(Suš. 789, laš.).

vyízená = vyízení: Tento peníz

máš za vyízenou (Kda I. 136).

výrobek, výdlek, nádenka: Chodí

na výrobek (hor.)

výronica, -ce, výroní den: Dnes
je výronica jeho smrti (laš.).

vyrodit se : Míšenky už se doista

vyrodiíy; prv rodívaly každý rok,
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afe vir od kolika Fet nemívajú ani

jabíýška (Zl.).

vyróchat, -am i -šu komu = vy-

oháat, vybiti (val.).

výrost 1. dosplost: do výrostu =
do 24 let. 2. Céra tam byla ve vý-

roste =^ vyrostla tam za chovanici

(val). -

výrovat, lelkovati: Kam véroješ

(Maš.)-

vyrovnávat se: Jemene sa vy-

rovnávaly (vzrstem) a dávaly sa

do kvtu (slov.).

vyrozkvétat: Aj v zim mi v izb
všecky voniky vyrozkvétaíy = jedna

po druhé rozkvetly (Kt.).

vyrozpoítat: Jak si to íovk
všecko vyrozpoítá, neprodlá (Kt.).

vyrozprávaf: Kúpaíka vyrozprá-

vaía Antošovi = domluvila (Slav. CL.
XII. 84).

vyrozumný, vysplý, kdo již má
rozum : Je to eše také nevyrozumné
=: hloupé (laš.).

vyruit, vyrúcat, -ám, na rukojem-
ství propustiti: Turci nemeškali,vza
vyrúali = na slib, že jim dá svou

dceru, z vzení propouštli (Suš. 145).

vyundif se s kým, nahovoiti se.

vyundný, výmluvný 1. kdo rád

hovoí,, 2. = vyidný, kdo ochotn
a dobe vyizuje (Kt. laš).

vyrušaf, ám : vz na rovinu = vy-

táhnouti, dostati. Milého Jašenka na
beh vyrušali = vytáhli (Suš. 186).

Chleb už vyrušal= vykynul (laš.).

výrva, o vody vyrvaná zem.
vyrvaf, rvu, vykudli: Vyrvi (== vy-

kši) mu za kudly (laš.).

vyrýhaf, rýh nadlati: Chlapci

všecky lávky ve škole vyryhali. Sta-

rost' už mi vrásky výry hala (Kt. laš.).

vyrynúf, vyinouti, vytéci: Mliko
vyrynuo z lotky (látky) Kt. laš.

vyrypovaf, jíti pružným a spšným
krokem: Krútíl nad ním hlavu, de
tak vyrypuje (Slav. L. XI. 229).

vyrzavf, vyrezavti: Dno v hrnci

(železném) vyrzavío, a brzo iira
v nim = rzem je vyžráno (Kt. laš.).

vysait se, vymhliti se: Až se

vysai, bud pkn (laš.).

výsada 1. vysazení vinohradu: Víno

z výsady ;=: na tvrtém list (v. t.)

slov. 2. vejsada, m., pyšný lovk
(Daice).

vysadit kon, vypráhnouti (Daice).

vysáhnút nco, obsáhnouti nco
na dél rozpaženýma rukama (laš.)

vysedat : Lopatky mu vysedajú =
trí ven.

vysedt, vysedat: Celý boží de
doma vysedí. Poá enom v hospod
vysedá.

vysednúf: Bazala vyšed si na
Macha = vyjel, osopil se (Vlk 23).

Vyšed na chlapy, že kerý mu to

udlal.? (Vlk 106).

vysedka, veranda (Lor.).

vysedovaf = vysedat : vyseduje

z voza (laš.).

vysemenif se 1. Jak zboží (obilí)

pezraje, tož se vysemení = zrno se

z nho vytrousí (Kt,). 2 To sa samo
vysemenilo = vyrostlo bez semene
setého, jako kmín, plevel (val.).

vyéiknut, vyšika, vyšikova, vy-

stíknouti vodu sikakou (stíkakou)
na nkoho (Kt. z Ostravska).

Vysilka, tra (Blansko).

vyšiv: Za ušima už mu vlasy

vyšivly =: ošedivly (Kt. laš.).

výskalka, dlouhý knedlíek (záp.

Mor.).

vyskTepit, vyklenouti: komoru.
Výskoek 1. výrostek (han.), 2. dro-

bet másla, který pi stloukání vyskoí
nad kotouek máselnice.

výskok: Výskokem bžela na to

místo = hupkem (Kda II 261).

Výskoky, tra (Nechvalín; v Ar-

chlebov táž tra slov Ošprinky).

výsky, -i, f., hromada kamení na
roli nasbíraného a na kraj role vy-

vezeného ; (fbyejn obrostlá kovím

;

jinde: hráza: Flintu mél skovanú
v truhlíku ve výskydi u svého role

(Vlk 14).

vyskypaf, vykypéti: Mliko vysky-

palo (laš.).

vyslaný, obecní posel (Zábežsko).
vystávif nkomu, dostati se na

kobylku, napáliti nkoho (Jicko).

vysfeený =: bez obFeku, bez

obfea jest, kdo jest bez kabátu n.

vbec bez šatu svrchního.
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výsleka, zvlékání šat (Kt.)..

výsíech : Hajný šeJ pede dnem
na vysíech n. na výslechy r= šel vy-

slýchat, kde se kohout koroptví ozývá

a tím prozradí, kde se koroptve

združují (laš.),

vyslepiit nco, jinému (nepovola-

nému) vyjeviti: Všecko za tepta vy-

slepií.

vystotif sa : Až sa vystotí = slota

pestane (val ).

vyslouženec, -nca, výslužkový ko-

lá (Br).

vystukova se, ze sluky (tenata)

se dobýti : Již vás ml zlý duch v te-

natech, a kdybych sem nebyl pišel,

nebyl byste se mu ledajak vyslukoval
(Kda II. 274).

výslužek: V Záhlinicích a okolí

šli pro vésíužek (svatební kolá),

který nevst upekla kmotenka nebo
tetika. Vésíužek byla velikánská

buchta, do níž zastrili ratolesti t-
stem ovinuté. Na ratolestech visely

obrázky, pantliky, ovoce, rže, sví-

iky atd. (Vyhl. II. 125).

vyslúžif : Žádný tam ješt ti dni

nevysloužil = na služb nevybyl (Kda
I. 89).

výslužka, jídlo (koláe, peínky),

jež si host odnáší z hostiny dom.
vysmahnout n^lunci, vyprahnouti

(r^. Msto).
vysmta, vybiti íval).

vysmívat se konúi (do oí): Ze
mn se tam vysmíyáš (Bart. II. 172).

vysmudif, vykouiti: jizbu jalov-

cem. Vysmudií fajku tabáku.

vysmudnúf: Otevi okno, a to

vysmudne = kou vyvtrá (Kt. laš.).

vysmyi, vytáhnouti, vyvléci : A
ja vam chcu tu sa z nísta vysmy-
iti (Suš. 40, laš.) Mach vysmyít
mu opukáí z hrsti =: vytrhl (Vlk 56).

vysmykovaf : Byli zrny v lese, vy-

smykovali zrny suší= táhali ven (laš.).

vysnaži, vykliditi, vyistiti: izbu

= vychráni. Toho nvysnaži z obila

= nevypleje. Na vysnažení žaludku

radí se vaiti trnkový kvt (Vyhl.

VI. XIX. 150, laš.). — vysnazit se

(laš.) = vynasnažit' sa (Jicko) = vy-

chráni sa, vyneádit se.

vysnúf sa, vysnúvat sa, vylézti na
kopec (val).

vyšodka, besídka (kde se vysedává)
v. vyšedka.

vysokavý, ne hrub vysoký (val.).

vysoké sukno=tmavomodré (val.).

vysokúcný, velmi vysoký (val.) =
vysoizný.

vysolit: Už zme všecku sF vy-
solili = » spotebovali*.

vysomtaf sa na nkoho, vypesko-
vati nkoho (val.).

vysotit, vysocovat, vystriti, vyho-
diti: Z pálenice vysocujú v muziku,
která nezaplatí (Df.).

vyspravedlnl sa = ospravedlniti

se (Vek.).

vystarif= vystaiti (slez. i pol.).

vystát se: Mlíko se sic nevystojí

(aby se na nm mohla usadit sme-
tana) dok. 118.

vystátý, vystouplý: Mám vestátý

zobe (Maš.).

výstavek; silné, zdravé stromy,

které se na rubisku ponechávají na
semeno k pirozenému zalesnní mý-
tiny, šlovou výstavky.

vystavi sa, vytasiti se, ukázati se:

Sotva sa vystavil, zas sa schránil

(schoval) val. V téj sa z uliky vy-

stavit strýc Švirák (Slav. L.X. 303).

Zpoza chrastí se vystaví na chodník
cosi erveného ^ vystoupí (ib. XIII.

371).

vystavi sa: Vystavíí sa na vrše

= postavil si novou chalupu.

vysteknúf, vystaiti: Kaj to ma
vysteknu všecko (laš.).

vystihnúf emu, porozumti: Král
nemohl té ei vystihnú (Kda II.

224). Léka pravil: Kdo pijde ke
mn, já žádnému nevystihnu =. ne-

porozumím jeho nemoci (Kda II. 101).

Ale Machu, to nemožu nigdy vy-

stihnú, dyž dycky a vidím chodi
bez flinty kole okeii, a jak vrn
vejdeš do chrasti, už uju búcha
(Vlk 14).

vystlat : Už zme všecku síámu vy-

stlali = » spotebovali*.

vystonený: holoubata, housata,

jimž stonky už narostly (Kt,).
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vystrakatit nco, strakat vymalo-
vati.

vystráži, vyslíditi, vyšpehovati:

Já tebe musím vystráži, kam chodíš

(Kda II. 94).

Vystranov, tra (Jimramov).

výstelek, špiritus (Maš.).

výstihy: I na výstihy n. na vý-

stižky = na íhaku (v. t).

vystira nkomu, vybiti (val).

vystizbt = vystízlivti: Od vé-
rajška eše nevystízbt (val.).

vystížif: Mraz vystižil rež =
vtáhl led ze zem do stébla (las.).

vystrkáf= vystrkovat (v. t.) val.

vystrkov : Bez zahrádky by sedl
jak na vystrkov = vystrený na odiv

každému.
vystrkovat komu co, vytýkati, vy-

ítati: Na mi to poád vystrkuješ?

Poád' mi vystrkuje, že sem z domu
nic nedostala.

vystrojit komu svabu, poheb.
výstruh, žlábek vystrouhnutý na

šindele, i nástroj, jímž se vystruhuje

(val.).

vystrúhaf: Kravám by sa mlo
aj vystrúha = hnj vyškrábati a vy-

kydati (Slav. L. X. 39). Hana
k potedu šla vystruhova kravám
(ib. XI. 225).

výstruhový,falcovaný:dvere(Dob.).

výstupek 1. výklenek ped domov-
ními dvemi = žebrácká, žudr (LN.
II. 80). 2. ddiný podíl, odbytné
(Slezsko).

vysvabit se, na svatb se nabýti

:

Už ti dni sa svabíja, a eše se

nevysvabili. No že už se's vysvabíí

!

(Kt.:.

vysvátkovat sa, nabýti se nkde
ve svátky : Už sa doma vysvátkováí

!

(slov.).

vysvíjaf, vynirskati, vybiti (svija
pádío) Slav. CL. X. 32. Zdrygáí
do izby, jak by mu vysvíjál (ib. XIII.

112).

vysvítit : Za zimu zme vysvítili ti

veliké ban oFéja = »spotebovali«.

výsyp trávy v. travná plachta.

vysýpat se, metati se: Rža se už

vysýpajú.

výsysa, -e, kdo vysýsá (han.).

vysýsat, vysýsnút, vyhlížeti : Vysé-
saí ze dveí (han.). Z Jarníkového
dvora vysýsnúí košuláek (Slav. L.
X. 34).

Výša, coU. pl. f., tra (Hrádek).

vyšantat, vyšantovat, vyšmahati:
obuv ; kalhoty = šantavým krokem
vytrhati (Kt.)

vyšarpaf, vytrhati: listy z knihy
(Kt., laš.).

vyšastif, vysastat, vyšastova, vyho-
diti : snih ze dvora (Kt. z Ostravska).

vyšagova vodu: z píkopu, z po-
toka = lopatou vystikovati (Btcha).

vyšechraný, vyprázdnný: So
vyšerchané z penz (Maš.).

vyšekovat na koho, zlostn po-
kikovati.

vyšeaný, kdo se rád vyšeuje,
posmvaný.
vyšeák, posmváek.
vyšéat sa n. vyškéa sa, po-

smívati se (val.).

vyšerbaný zub, vyžraný (han.).

vyšerbit, vyscrhit nco, štrbinu
udlati: bitvu, kosu.

vyšéit zuby, vyceniti.

vyšeovaf sa, posmívati se.

vyšikat, vykudliti.

vyšuhraný, vyschlý, vyprahlý:

chléb, vdoíek. Byía od téj trampoty
vyšuhraná (Vlk 87). Ty vyšuhrané
ruky kíuply na cíše (Slav. CL^XII.
275).

výšury, pl. m., posmch (laš.).

výše, nepr. pedložka s gen. Vy-
roste! rozmarýn výše oken hoe
(Bart. III. 78). Chóva naša koštovala

na dze více zíatovky (Dob.). Výše
pjac sto za pole dal (Dob.).

vyšemetit co na kom, erschwin-

deln (Kt.) Srovn. ošemetný.

vyšepeljt, šeptem pronésti : Ochra-
pt tak, že máto keré slovo vyšepelí

(Kt).

vyšeredi komu, škared vynadati

(Jicko i.

vyšibat komu prutem, vyšvihati.

vyšikovat = vyklikovat, šikovn
vyvésti: Sak on to vyšikuje (záp.

Mor.).

vyšit: Už sem všecky niti vyšila

= >spotebovla«.
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výšit se: Když se ti bude ten

drak výšit, tož ho klepni tou kyjan-

kou po hlav =z výše vznášeti (Kda
I. 24).

vyškeák = vyšeák (v. t).

vyškéi sa, vysmáti se: Všeckým
sa vyškéíí (val.).

vyškéa sar=vyšéa sa (v. t).

výšklebek, posmch: Sousedky na
vejšklebky ty koláe ležet nechaly
(Zár). Dlá si rád z každýho vé-

šklebky (Maš.).

vyšklébit, vyšklebovat: vyšklébit

na nkoho zuby = vyceniti. — se

komu z eho : Vyškleboval se mu do
oí = potupn se smál (Kt.).

vyškrhnúf, vyšklhat 1. zklouznouti

na led. Ryba mu z ruky vyšklhía

= vyšplhla. 2. uhladiti: led na kl-

zaku vyškFha (Kt. z Ostravska).

vyškobrtat se, vyškohrtnút se 1.

z tží vylézti^ vyškrábati: Spadl do
jamy, fedvá se z ní vyškobrtál. Sklenka
se mu vyškobrtía z ruky = vyklouzla

(Zl.).

vyškohat 1. vyhledati: chléb od
myší vyškohaný. 2. — se, vyvléci

se od nkud nkam : Než on se tam
vyškohá ! (Zl,).

vyškopif 1. Pstounky vozí dti
opatrn, aby se nevyškopily r= nevy-

vrátily. 2. — barana, yyklestiti (val.).

vyškoupif: Oechy se vyškou-
piíy = vyloupily (Kjt, laš.).

výškrabek, kojá ze zbytk chle-

bového tsta (Br.) = poškrabek.

vyškrata sa, vyhojiti se, ubrániti

se nemoci (val.).

vyškeet: ^fépka vajíko na he
vyškeeía =: vysedla (Vych.).

Výškvky, tra (Blansko).

vyšTahat, vymrskati biem: Dva-
krát' za de chfeba dám a po tetí

vyšlahám (Suš. 109).

výšlovka, pípež nkomu na po-

moc, když nemže vyjeti do kopce
(Daicko).

vyšmáraf, vyšmarova nkomu,
prutem vyšupati (Kda I. 209).

vyšmigurova, okrášliti, vystrojiti

(Vek.). Srovn. píjmení Smigura.

vysní = vyšší (val.).

vyšupat, vyslíditi: Vešope kaž-

dýho schora (han.).

vyšpetaf, po špetách vybrati

:

eho je máío, i po špetkách se brzo

vyšpeta (Kt, laš.).

vyšpThnút se, vymrsknouti se:

Ryba se z ruky hn vyšplhn (laš.).

vyšprtnút, vyšprtat: Hrá vyšprtí

fazolu z díka =: vyfrkl. Ryba se mi
z ruky vyšprtía = vyklouzla. Vyšpr-
táí všecky fazoFe (v, šprtat).

vyštahel', hía, vyouhlý chlapík

(laš.).

vyštrbit = vyšerbit (v, t.) Df.

vyšuif, zbortiti : Síunko mokré
desky vyšuiío (Kt. z Ostrav.).

vyšústat, vymrskati prutem.

vyšuškaný = vypškaný (v. t.).

vyšvárnt, švárným se státi: To
díva tak vyšvárnío a prv byío tak

špatné (nehezké) Kt, slov.

vytáaf -ám sukno z barvy ^^ vy-

táeti sukno z kotlá na válec nad
kotlem s košelinovou barvou zavše-
ný (val.). Inší dívky krávy napájajú,

afe tú našu v koFe vytáajú (Bart.

I. 86). Pod tým oechem rajská mu-
zika, vytaa se tam švarná Anika
(Suš. 752; var. tancuje pi ní). Vy-
táá pkné kúsky z vergfa.

vytáhnut se, vyrsti 1. Ten se vy-

táhl! 2. Obojky vytahované, t j. vy-

tahovaly se z nich niti (Vyhl. II. 186).

vytaji sa : Sak už vidím, že sa

nevytajím =: tajným nezstanu, tajem-

ství nezachovám (val.).

vytajovaf, vyjevovati: Vytajovali

svoje stížnosti (laš.).

vyaluplt sa: Vyalúpíí sa = vy-

skytl se z nenadání, aniž ho teba
bylo (val).

vytasi sa, objeviti se: Vytasí! sa

na echee pomezi stromy (Vlk 95).

vyfáf nkomu, vybiti holí (val.).

vytá, -taj : Obušek našéí až na
vesno, až vytáí ve pn^ co býí za-

metený snhem (Slav. CL. X. 373).

Snad ákej ženich do jara vytaje

(Jimramov).

výtažna, vynášení mrtvoly z domu
o poheb (Líše).
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vytéct : Já sem mosel svážet proso,

abe mn neveteklo i=: zrní nevypršelo

(srovn. vypit).

výtry, pl. m., zrní neb ulámané
klasy, které se na poli vytrousí.

výtera, výterné žito = výtrky
z vozu, pi svážení obilí (záp. Mor.).

výtisk, stluené máslo (val.).

výtka, vícha na poli, hájika (záp.

Mor.).

vytkaf, vybiti (val.).

vytknut si nohu, vymknouti. Ruka
vytkiá = vymknutá.

výtlasky, pl. m., tlachy (Maš.).

vytret: Už v nm vytíelo =: vy-

hládl. V tom vytlí do veera! (Zl.).

výtluk: Cesta je samy výtJuky =
vytluena, vyjezdna (Zl.).

vyttuka, -a, kdo vytlouká lidi.

vyttúkat lidi, nco na nkom, al-

mužny, píspvk dotrn vymáhati.

vytoit: Moséí to njak vytoit,

aby jich neobrazíí = omluviti (slov.).

výtopek : Dostal výtopek = huby
(záp. Mor.).

vytoi, vytorovat (tóra), vystopo-

vati: zlodja na sýpce (val., laš.).

vytraga, namáhav vynésti, vykli-

diti : Než on sa vytragá 1 = vyklidí,

odejde (Kt., val.).

vytrápit: Vytrápí tele na jalovj

kráv (o dotrném prosebníku) Zl.

výtasicy, pl f., podávky, vidly,

jimiž se vytásá sláma (Jemnice).

vytrávíý, vyvtraly: pivo; šatnavý

:

epa (záp. Mor.).

vytrit: Vytríl na nho zadnicu

= vypuil. Slimáku, vytr rožky! =
vystr.

vytepat: Vetepala sem svý dti
= pracn vychovala (Maš.)

vytrhávat se: Panímáma vytrhává

se ze šat = dodírá šaty (Žár).

vytípat komu co, vyítati : Všecko
mu pozvytípáí, co mu kdy dál (Zl.).

vytrp, vytrpní: Má s tebú výtrpy

= soužení (val.).

vytrtaf, vybiti (val.). 2. =: pracn vy-

šukati, najíti. Hde'sto vytrtál? (Btcha).

výtruba, kdo všecko vytroubí, žva-

staly novinká (záp. Mor.).

vytrúbjt: Toho on nevytrúbí, t. j.

hudební kus je na jeho trubaskou

umlost píliš nesnaden, aby ho ná-

ležit zatroubil.

vytrúsit peníze, ztratiti, když vy-

padnou z kapsy. Už se mi to z pa-

mti vytrúsiío = vytratilo. Pták se

na stí vytrúsíí — pustil trus.

vyuhýícat: uhýk (sejek) uhýká,
zas kohosi vyuhýká =r kdosi ume.

vyfulápit, nco hloupého povdti
(záp. Mor.).

vytvrdaf: Chféb vytvrdá, tvrdne

(Vek.).

vytvrdnúf: Obifa nebyíy eše vy-

tvrdté ve stéble (slov.).

vytyit se, náhle se objeviti. Kde
pak se's tady vytyil? Tíletý dv-
átko vytyilo se mu ped oima. Na-
jedno se to vytyilo (záp. Mor.).

výtyk, výitka : Ty to zrobiš a ja

budu m za to vytyk (laš.).

vytynúf, vytonouti: Ledva z vody
vytynula a zase vtynuía (Kt. laš.).

vyuit: Otec se ptal, jakým je

emeslem vyuen (Kda 11.334). Komi-
náském je veuené (Mal.XXIV. 67).

vyváat 1. dovádti, tropiti: Chíapci

nevyváajte ! Sak je hrza se na to

dívat, co vyvád^jú (Slav. L. XII.

228). 2. vypravovati (podl., dol.):

Dyž jim tak nco vyvádím, vysmjú
se mi (dok. 8). Staenko, vyvádjte
nco, a as utéká! (dok. 155). Sta-

enka to vyvádívali (dok. 232).

vývaí, vyvalení vody, výtok: Vy-
vaí z iky zapíavit všecky íuky (Kt.

z Ostrav.).

vyvál'a sa z díuh, zbaviti se (val.).

vyvalit : Vevalíl to ze sebe =i nco
hrubého neoekávan ekl (Maš.).

Všeci se najednú z nospody vevalili.

Výva, -, f., tra (Poernice).

Vývanovy, pl. f., tra (Zl.).

vyvara, vyhnouti se: Vyvaraí mu
z cesty (Kt., laš.)

vývarek, zeleniny v polévce, které

se nejedí: mrkev, petrželí, šlovou vý-

varky (Kt. z Ostrav.).

Vyvazadla, pl. n., tra (Blansko).

vyvázat sa: Dyž a do nich (do

želez) dáte, já se vám vyvážu (Bart.

III. 601).

vyvazovaf, utíkati : Ten vyvažuje

!

(val.).
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vývažek poskytuje se prodavai,

aby prodávaje na drobno neml škody
(nkterou deku na kilo atd.) Zl.

vyvážit, vypáiti: Zloéj vyvážíi

okno a vfézí do komory (Zl.) Co
Tezeš k vrátom, dyž ich vyvažujeme
(Slav. L. XII. 86).

vyvedenec, nca, mladý ptáek, kte-

rého staí z hnízda vyvedli (ND. 45).

vývjky, pl. m., co se z obilí vy-

vlo ^ plevy (Kt. z Ostrav.).

vyvrit si co u koho =^ na úvr
vzíti: Dokú mu kdo co zví, žije

na to, co si vyví.
vyvést: Co to vyvede .? = co z toho

pojde.

vyvést se 1. Ptáci sa vevédli ^
mladí ptáci vyletli z hnízda. 2. vy-

mstíti se: Na tob já se musím vy-

vést' (Kda II. 259). 3. vymluviti se,

vymotati se: Tož to máš, a vir sa

z toho vyve, jak chceš (Vah.).

vyvtif, vystaiti : Tak, tak, že zme
tú kapinkú mléka vyvtili (Kt.).

vyvtise, vysvoboditi, vybaviti se:

O jak bych já ti byla vdná, kdy-

bych se mohla tvou pomocí odtud
vyvti (Kda I. 97).

vyvinout l.^si nohu, vymknouti
(záp. Mor.). 2. Sátek^rala, rozvinula,

bílú ruku vyvinuía (Bart. II. 29).

vyvlt: Vyviía sem i|io (rozmarýn)

na vneek (Suš. 2241

vyvl'tnúf se, vyplyKouti: Ze zidla

se vyvFtne listek^JaŠ.). Voda se vy-

vltuje pes behy na cestu (Kt., laš.).

vývodek. Na letnice vyvádli po-

hnci kon poprvé na pastvisko. Od-
poledne v nedli slavili vývodek.

Hospodyn byla*povinna vydati »tolik

vajíek, kolik nožiek, tolik klobásk,
kolik ocásk*. Na pastvisku složila

chasa ohe a smažila >klobáskovou
vajeinu*. Výfuky z vajec navlekly

se na pruty a na koních se zanesly

na hranice (Záhoí Lip.).

vývoz, -a = úvoz.

vyvrangat, vyžebroniti (dok. 289).

vývrat, vývratek, strom vichrem
vyvrácený.

vyvrátit se: Býí zdravý, na jednu
se vyvrátil a byío po nm = padl

na znak.

vývratkový, z vyvráceného stromu

:

To byí pe vyvratkovy (laš.).

vývratno : Tu je vyvratno, je po-

maly = tu se snadno vyvrátí (laš.).

vyvrbi, provésti, udlati : Jak's to

vyvbíí? Kde ten sa tu vyvbíí.? =
nabral (val.).

vyvrhnúf sa, aus der Art schlagen

:

Ten sa vyvrhl z našéj rodiny (val.).

vyvlskova, vykikovati: Vyvisko-
vaía o nm, že seéí na ratúzi (Slav.

CL. XIII. 112).

vyví sa, dostati se ze dveí ven:

Edem dyž sa móže vyví ven, to je

mu zdravo (Vah.). Jenerál Klapka a

Košut vevele se tam odtu a kéchle

do Torecka (Vyhl. II. 20).

vyvrknout: Mámvevrknotózklóbu
noho (Maš.).

vyvrsknút se, vymknouti se: On
se vyvrskne z domu dyby jak. Vy-
vrskía sem se mu. Jenom sem poád
hledl, jak sa mám vyvrsknout (Suš.

665).

vyvza: Už ste všecko teplo vy-

vrzali = ustaviným vrzáním (otvírá-

ním a zavíráním dveí) pozvypouštli
(val ).

vyvrznú z neho, vybednouti
z nesnází.

vyžabí, vymraziti; Ta zima m
strašn vyžabiía, sem cely vyžabeny
(Kt. z Ostrav.).

vyzajímaf, vyšlehati: Tak vám vy-

zajímám! (Slav, CL. X. 32).

vyzaf, vyžit, zívnouti: Vyzalo se

mi na jednu, vol nvof, tak sem byi

ospaly (Kt. z Ostrav.).

vyzbyf, vybýti: Macocha byla by
ráda vyzbyla ty nesvoje bez grejcara

z domu (Slav. L. XII. 42).

vyzdojíma komu, vybiti (val.).

vyzdravnú, okáti (val.).

vyzdipolb = vyžerpole (v. t.) laš.

vyzdi, vyzíti, vyhlédnouti (laš.).

vyzdof, vyzdraju, vyzráti (laš.).

vyzíblina, hubená, vyzáblá osoba
n. vc.

vyzíbíý, vyzáblý, vyhublý od ne-

moci, bídy.

vyzigiif, vymazati: Tolej viksu já

nevyziglím (Vek.).
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vyzimený, vychládlý: jizba v zim
(val.).

_

vyzimovat: ObiTé vyzimovaío =
vyhynulo zimou; vyzimovaný = vy-

zíblý.

vyzizovaf, vystehovati: Na tom
míst, kde poklad v zemi jest, modro-
žlutý plamének ze zem vyzizuje

(Kda II. 248). Vyzízío síúnko = vy-

skoilo (val.).

vyzjéraf, vyhlížeti: Vyzjérá ako
by maía tri roky psinu (Dob.)

vyzmtaf: Ty tom vyzmtáš! =
dáš. Všeckem jednako vyzmtá =i

málo tomu dá, na p. jídlu (val.).

vyznat sa z neho, vydati poet:
Máš si to zapsat', aby si sa moh z teho

vyzna (Vah.).

vyzobaf: Necho ke kuatom,
kvona by ti vyzobaJa (val.).

vyzobktádaf, natiouci: Tak ti obu-

chem vyzobkíádám! (Jicko).

vyzpívat 1. To já všecko vyzpívám
= i hlas mj i pvecká zrunost na

to staí. 2. =: vycinga, vybiti, vyna-

dáváti.

vyzpovídat: Šak já jich vyzpoví-

dám = dám jim, nabiju (Slav. CL.
XI. 274).

vyzpytovat emu, komu: Tomu
íovk nevyzpytuje fauf den Grund
kommen). De mu žádné nevezpytuje,

co on si mesli (Mal. XXIV. 66).

výzrada, vyzrazení (laš.).

vyzubit se komu, vysmáti se: Eše
se mn vyzubil (dok. 209).

vyzúgat komu, vybiti: Tak mu
vyzúgat! (Kt.).

vyzváat: Dcko vyzvaná= kií.
Ten tam zas vyzvaná =: vykikuje.

Nenech to tela poád' vyzváa a daj

mu žhra (Jicko). Kad vyzvaaš tolko

= kde se touláš (laš.).

vyzváat komu, vybiti (val.).

vyzvdovat, vyzvídati (val., laš.):

Ja se nvyzvduju.
vyzvihnút: Hospody tam nebyío,

až N. ju tam vyzvih (val.).

vyzvónit: Všecko vyzvóní = roz-

nese, vyzradí (Zl.).

vyžbrúat, -ám : Všecku vodu
vyžbrúá =: vybryndá.

vyžerpole, krava, který o letnicích

je první na poli (ND. 203).

vyžihat: Zitra bude vyžihat =
mráz páliti n. studený vítr = opalo-

vat (v. t).

výžínka, nádenka ve žn: Ide na
výžinku (hor.).

výžinká, -a, rodilý Uher, kterýž

cizí žnice, zvlášt mor. Valašky na-

jímá i vyplácí, od gazdy pak dostává

každý 10. mandel, kteréž obilí jemu
gazda musí vymlátit a dovézti (val.).

vyžit z nemoci, okáti : Kdo se na

mláátka roznemže, zídka vyžije

(Kda II. 303). Nemže to hídlo vežít

= stráviti (Maš.). Hus eše nevyžila;

málo vyžívá (Zl.).

vyžúchat, vymáchati prádlo (Kt.,

val.).

vyžuchlat, vypleskati: Vyžuchlala

jí to.

vyzut, vyžúvat: Kráva vyžúvá =
dostává ze žaludka žrádlo pežvyku-
jíc. Podšívka sa vyžúvá zpod kabáta
r= cpe se, leze ven. Snop se vyžúí

z obísía =: vysmekl se. Zesa vyzula

= vybortila.

vyžvka, co kráva vyzuje.

vyžužtat, -lu, vykousati: Dyž steš-

n jiš, musiš kostku vyžužía (Kt.,

laš.).

vyžvacholit, zdrob. slov. vyžvá-

chat =: vypleskati, ausplaudern (val.).

vyzvat = vyzut: Kráva trávu vy-

žvaia = vyplila.

vz, pedložka tato zachovala se

jen ve rení : vz duh =. k duhu : Jest,

í dost', ale neide mu to vz duh (ZL).

vzácnota= vzácnost' : Radosó sem
píakaí, že moje oi vidly takovó

vzácnotu (Vyhl. I 62).

vzácný jak v pat trn.

vzatek 1. Hledí na vzatek (zisk).

Ona je enem na ty vzatky == ráda

bere. 2. úroda na stojat, kterou na

p. pronájemce ješt ped odevzdá-

ním si vezme, odklidí (han.).

vzdech : Díá o ti vzdechy, euf.

= má tak tžkou práci, až pi ní

vzdychá na Ježiš, Maria, Jozef (Mor.

lid 105).

vzchod, východ slunce: na vzchode
(laš.).
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vzít, vzat' -vemu, vezmu: Vem si

stíbra, vem si zlata (Suš. 15). Kon
vzaíy z rázu = potáhly, napjaly síly.

To vzalo penz! r= stálo. Vzaía z toho

smr. Po zelinách vzáJa spánek =
usnul jsem. Vzaía chu na zelí. Ne-
vím, co si to vzal za zvyk =^ co si to

navykl. Vzali to v e = rozhovoili

se o tom. Podžme pre, bo by nas

tu rudže vzali v e = pomluvili by
nás. Nevzáí to ve špás, než v oprav-

du (Zl.). Ona na vzala zlos =: po-

jala (Kda I. 236). Ona vzala nad ním
lítos (dok. 88). Vzali sme na vojnu

z dobré vFe (Suš. 588). Vezmem za

legrúta, budem palaš nosit (Bart. III.

113). Vzaí sa sokol na kídía, pole-

tl do Krakova (Suš. 176). Už se

veselnici vzaU (= jali) rozchaze (laš.).

Chlapeek se mu tam vzal = vyskytl

(srovn. kde ses tu vzal!). Dyž sem
šií do stodoíy, vzaí se pede mnó ve-

liké erné pes (od Perova). Ráda
bych si tebe vzala t. za muže (Suš.

168). Umo bratra, vezmi si m!
(Suš. 169). Vzala si toho Borvku
vdovcem. Vzal si mne vdovou (záp.

Mor.). Co si na nm veznte? r=r

jakou náhradu vám dá (dok. 125).

Enom si to vezmi! on už dohospo-
dáil = jen si pomysli. Tož si veznte
blázna 1= podívejte se, jaký to blázen.

vzítek: Veliky nemají žádny
vzítky = nemají kde co vzíti, není

kvtu (záp. Mor.).

vzjédný, zlostný: Je taký vzjédný

(Dob.).

vžu, vžúvat: Hoíubi vžúvajú po-

krm míáatom (val.).

Z.

z pedložka s genitivem vyjaduje:

1. as: Svi, msíku pkn z ve-

era (Suš. 339). Den ze da, noc
z noci to trvalo. Janek choúváí ne-

dfu z nedle s o^atníma chlapíky

(Slav. L. X. 300).]
2. pvod: Z holécn ruk kópile cha-

íupu. Neposíechne/žádnyho, jenom
ze své híavy fšecko díá (Mal.

XXIV. 150). Já nesloužil, má panen-

ko, z platu ze žádného, já sem slou-

žil, má panenko, z líka erveného
(Suš. 704).

3. odluku: Prádío vemrzío z vod.
Dé te šate otyc z vod. Vechodit
se z kivéch noh. Verostl z podob
(Mal. XXIV. 150). Umývá si z krvi

ruce (Bart. II. 1).

4. píinu : Hospodá ho z toho

káral. Mj najmiléjší ze mne se vy-

smívá (Suš. 602). Bu Pámb po-

chválen z toho tepía! Chvála Bohu
z takového asu!

5. zpsob: Chodíja tam z poádky.
Miátíja z míry, píatu, t. j. dostávají

bu 10. mici nebo denní mzdu.
Kúpíí to z náhody. Kázal jí ho (ru-
ník) z mýdla práti (Suš. 134). Bylo

to nahé, nemlo to z místa co ob-

léct. Je to odpoly z darmá. Letla
husika, letla z vysoká (Suš. 649).

Nad Dunajem z nizuka letl ptáek
z Tahuka (Suš. 546). Umel ze zdra-

va = aniž na nm bylo pozorovati

nemoc. Potom vyskoí z ražná (dok."

36). Z malá, vrabe == pomalu (Suš.

697). Nearuj tak z tuha (Suš. 363).

Mám kon vraného, z ostrá kovaného
(Suš. 444). Naša mama z ticha spává

(Suš. 167). Ty Tuanský hodin, jak

von z temna bijó (Suš. 575). Chodi
z pyšná, nastroja sa (Suš. 348).

O, z pyšná mi odpovídáš (Suš. 750).

Pomlúvali teba, že si z múdra vedeš,

že si z múdra chodíš (Suš. 547). Tur-

kova nebudu, radši z náhlá umu
(Suš. 125). Ani netrvalo ti hodiny

z plna (Suš. 584). Chlapi tak z hodná
na nj volali: >Co pán porouí?* =
jako hodní, dobí lidé (Kda I. 91).

6. V náeí val., laš. a hor. ped-
ložka z skládá se s jinými pedlož-
kami, jednou i dvma, na oznaení
nkolikanásobného pomru místního:

Nejastjší složeniny takové jsou:

zpod, znad, zped, zeza, zpoza, zpopod.
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zponad, zponiezi, zpoped, na otázku

odkud ? a pojí se s genitivem : Utíkáí

zpod toho stroma. Vylézt zpod štola.

Dybych to ihéí zpod koze vzít', tož

ti to dám. Jan utíkal zpod toho stro-

mu. Dcera vymetla krásný prstének

zpod lžka (kda I. 234, II. 53). Znad
Zajaá vezu seno. Svt mu zmizel

zped n. zpoped oú. Zeza Javoiny
ide burka. Stanut zeza stativ. Zpoza
hor stúnce vychází (Bart. I. 88).

Zpoza buká na nho íhat. Zpoza
bucka hled= posupn jako zboj-

ník. Kdo sedí za stolem, vylézá zeza

stota n. zpoza stota. Vychodí slune-

ko zpoza les. Had vylézt zpopod
zem. Sotva zme odešli zpopod lí-

py, dato se zas do déša. Msíek
krásn svítit zponad hory. Vyšel zpo
mezi strom. Vytáhla zpomezi trám
jakousi krbaku (Kda II. 272). A
sa tam vypraví jeden zpomezi nás.

7. eská adverbia zvýší, zdeli,

zhlouhí a p. mají tyto tvary

:

d) zdéfá, zvýšá, šírá, zhtúbá, stíúš-

á, a užívá se jich pravideln na ozna-

ení míry: Hnái pes jatelinu jak

šírá = celou šíkou ^pole. Jak šírá

cesta voda tékta. lovka zvýšá,

sttúšá ruky. Koná našeho pola^
konec, na konci (Zl.).

b) zvýša, sttúša, šía, zdéfa, zhruba

(val., laš.).

c) zvýšú, stlúšú, zdélú, šíú (slov.,

porn.).

d) zvýše, stlúše, šíré, zdéFe, zhlú-

be (horli.).

za pedložka I. s akkus. uruje:
1. styk innosti s pedmtem, kterýž

nkterou svou ásti inností dotenjest

:

Visí tam zdechlá žába za nohu (Suš.

367). Ach, co's udlal. Janošku, že

a zakuli za nožku (Suš. 569). Udeit
ho za tyto. Pes ho ukúsít za nohu.

Pes mne chytil za gat. Vyrvi sy-

nekovi za kudly (ND. 56). Uvidli
Kaenku za sukniku zelenu (jako:

chytili za!) Suš. 172.

2. doplnk: Jezdí za pacholka. Bylo

by za slušné, aby mu njakou est
prokázali (Kda I. 299). Je jim za hlu-

páka =: dlají si z nho hlupáka. Já
nebudu za zlodja =:» nenechám na

Bartoš : Dialektický slovník moravský.

sob podezení, že jsem zlodj*. Dy
my peca eše néjzme tak za nic

(Slav. L. X. 470). Nebyla bych tam
za nic a za všecko = nevážena, ale

využitkována (Žár).

2. astoznamenádoplnk tento klam-

nou domnnku: Prvé sem teho kFuka

bit za kráfa (v kartách). ekl sem
mu, že je to vepovy, a on to jedl

za vepovy. Kópil sem tó krávu za

steFnó, a bhala se za msic (Mal.

XXIV. 150). Pad a ležel za mrtvýho
(záp. Mor.).

3. rovnocennost nebo mirupibližnou :

Dlá za dva, jí za ti. Má rozumu za

celý svt (vychloubá se). Má rozumu
za pt htúpých. Ten snop je za štyry

tžký. Letos je žita za polovic. lo-
ského. Mam roboty za dostatek =
dost (laš.). Toho sena bylo za fru
:= s fru. Téj rži je za mat micu.
Já sem byla za pacholka ze silu =
vyrovnala jsem se pacholkovi silou

(Vych.). Dyby a bylo za lovka,
neíkala bych nic, že kúíš ; afe toto

taková hlísta ! = kdybys byl dosplý
(Zl.). Bylo nás za štyry sta =: asi.

4. píinu: Zato sa bojím. Hanbí
sa, hnvá sa, zlobí sa za to. My sa

jím za to smjeme.

II. za pedložka s genit. uruje
as: Jasem chodil do skoty eše za

starého pana rechtora. Za starého

pudmístra byly v obci inší poádky!
Za vidná = pokef je vidno, za dne
(laš.). VeF si veslóžijó chfapci dv
ti Teta, a dó dom; afe za nás to

tak nebelo = když my jsme byli vo-

jáky (Vyhl. I. 7). Dybych byla cho-

dila za sluneka do dom (Suš. 194).

Hrušky trhaía hn za zefena (Bart.

III. 175 . Za panenky 's bota mafu-

vaná, ifek si už celá zaubraná
(Spevy II. . 756 = dokus byla

panenkou, za svobodna). Za každého
poasí = a jest poasí jakékoli

(Btcha).

III. za pedložka s instr. uruje
píinu: Zena plakala velice za mu-
žem (Kda II. 160). Budu plakat chlap-

ci za mnú (Bart. II. 31). Neplate,
mamiko, za svým synem (Bart. III.

34
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606). Naíká za matku (LN. II. 62).

Už je mne za ním teskno.

IV. Nkterá úsloví tvoená s ped-
ložkou za, kterých jazyk spisovný

bu vbec nezná, nebo je jinak vy-

jaduje : Su vám za to = ruím. Kdo
je ti za to.? = kdo je ti tím vinen?

A to tož su já ti za to? Ten je za

sebe= zámožný= stojí za seba (val.).

Dostali sa, vzali sa za sebe = se-

brali se. Pjdu za vás = vdám se za

vás. Néni a za tolik =z nejsi s to.

Eše je nás za tolik. Nemám za

toféj, abych a mohl chovat'. Moje
pocešenje za mnú listy píše (Suš.

578). Jableka sem zebraía, za sy-

nekem poslala (Suš. 437). Idu za

našima, za kravama, za husama (na

pole). Pjdu za Jozefem do Holo-

múca. Dyby býl každý tak za mu-
ziku jako já, muzikanti málo by vy-

hráli. Zme za penzama, za kokama,
za papuama atd.= máme s dostatek,

hojn penz, koek, papuí. O ma-
miko, ve mi on sfuSuje, že mi vru
dobré za ním bude = jako jeho žen,

když budu jeho ženou (Bart. III. 310).

Cérky sú za ú, chlapci za ním (co

do vyznání v manželstvu smíšeném).

Ztratil jsem za ním pkných pár rýn-

ských, t. j. které jsem za ním ml,
které mi byl dlužen. Nic nenechá

za pokojem = s pokojem. Zabil by se

za pivem := velmi rád pivo. Ztratil

za iidima moc penz = na dluzích.

— asto bývá pedložka za za e-
skou pedložku po: Abe za ém dlal
prácu po druhy. Já za každém petu.
Majó za ém eše dva chlapce (Mal.

XXIV. 151).

V. za pedložka se opakuje: Za
hájíkem za zeleným ore dyéva
(Bart. II. 30). Pros za nás za híšné.

VI. Jako vbec v ustálených for-

mulích staré tvary až po naše dni

v ei lidu se zachovaly, tak zvlášt

v ustálených zpsobách urování
místního a asového vyskytují se

zajímavé úchylky od obyejných nyní

tvarv a vazeb; pedložka za pojitu

na otázku kde? a kdy? s akkus.

proti obyejnému nyní vbec instru-

mentalu : Pavlovice sú za Boetice.

Písnotice só za Židlochovice. Dla
za krosna = za stavem. Mli to za
kamna. Pole za kopce, za Vlí doly.

Luhy za Kavana (Kavan jméno ho-

spodáovo, sev. Opav.). Za naše za-

hrad je chodník. Za poledne, za

ráno = o poledni, ráno (Sebranice).

Za starý léta bylo jina (han.)-

VII. co za jest jako jedním slo-

vem (tázací námstkou), jehož pád
se ídí slovesem: Co je toto za krev
nová? (Suš. 96). Co to za vojáek
byl ? (Suš. 107). A co bych za žena
byla, ke bych muža prozradila?

(Suš. 134). Co só to za rže? (Suš.

283). Co sú tady za noviny? (Suš.

380). Co že ste vy za junáci ? Já vás

chcu sprubovat (Suš. 705). Co si ty

za roba, dyž ty takového bemena
(nše) neuneseš! Co pak só to za

rybiky? (Suš. 169). Ani jí neznáme,
co je za (Slav. L. XI. 226). o to

tu máte za také = rus. što takoje

(Dob.). Co's to oblékla za suknu?
Co sa jím ten navyváál za pasár

!

Na západní Morav a na Zábežsku
ve vazb co za pojí se pedložka za
s akkus. jako v eštin: Co to bylo

za koa? Co je to za hraku? Co je

to za rozprávku?

VIII. to za vyslovuje podiv a pád
jeho ídí se z pravidla slovesem : To byl

Bože za komár ! (Suš. 694). Co je to za

švarné, dyž sú volky parné! (Bart. I.

136). Ach Bože, rozbože, to je za súžení

(Bart. II. 365). To je za krásné svtlo

!

To je dnes za krásná pohoda! No
máte to za pkné hospodáství! (Vlk

48). To sú za vzácné šaty! To je za

pkný v hovzí polívce! (dok. 103).

To je za tabáek ! (Vlk 45). To máte
za pknú kraviku! (dok. 245). Das
mn to, Matušku, das mn to za

dary, prstýnek mosazný za štyry graj-

cary (Suš. 689). Ale to máš za šátek!

— Nkdy pi slovese býti bývá akk.

závislý na pedložce za. To je za

chlapca hodného ! To je za kordúlku !

= to je pkná kordulka nebo iron.

nepkná. — I adverbialn užívá se

pedložky za na oznaení podivu

:

Ten sa navyváál za pasár! (Vlk

95 ; srovn. Ten vyváál za pasáry I
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= veliké pasáry). Ty si mi za po-
mocník! =^ slabý, špatný. A Bože
milý, za asy nastaly, za asy nyní

(Bart. III. 544). To je za hlúpej,

dyž se za to hnvá (dok. 63). Va-
jíka studený v tem okotúlat, a sú

za krásný (dok. 238). Vynášel se,

jaký pej v Kloboucích za pkný
jemeny knedle jídajú (dok. 108).

Ty umíš za pkn hádat (dok. 160).

za, -ze = rza, rez (laš.).

zábabonky, pl. m., povry: Ve
to sú enem takové zábabonky (Vlk

72; st. bobonci).

zababrat, zneistiti, zamazati: Od
eho se's to tak zababráí?

zababúTa, zaobaliti: Zababúlaj sa

dobe do háb, je tam zima (val.).

zababušit, zavázati šátek pod bradu

a cípy odtud do týla.

zaba hnit sa = zabáhnút sa. za-

chtíti se : Sa mu zabahniío jablk

(Df.). Máš, na sa ti zabáhne (Vlk

54). Dyž sa mu zabáhne, n. dyž si

zbáhne = když se mu zachce, když

si smyslí. Po em se ti zabáhío ? =
po em jsi zabažil, zatoužil (Btcha).

Jak sa mu neho zabáhne, mosí

to mt.
zabachlat, zaobaliti: Híava za-

bachaná v erném epci (Bart. III.

488).

zabachtaný, kdo má na sob mnoho
obleku, kdo se mnohými peinami
pikryl. Roby chodily zabachtané =
zavinuté do šátk i s rukama (Slav.

L. X. 379).

zabantý: Nemohla sem chodi,

mla sem nohy zabaníe =: zapuchlé

jako bán (laš ).

zábarka, záminka, výmluva: Bere

si zábarku.

zabarušený, založený, pohozený
nkde v kout: háby (Vah.).

"zábava, co nkoho nkde zabaví,

pekážka (val ).

zabavit: Zabav ho doma hodinu
=: nepouštj z domu, zdrž (Bart. II.

29).

zábežný, kdo rád kamkoli zabhne,
aby druhému posloužil, úslužný (val.).

zabibraf= zababra: Zabibral se

(laš.).

zabijaka 1. hostina, která se po
zabití prasete známým strojí, 2. vý-

sluha, kterou si pátelé a známí ze

zabitého prasete navzájem posílají

= šperky.

zabiják 1. dlouhý nž eznický,
2. lihovina velmi silná: To je za-

biják = silné víno; též silný uherský
tabák.

zabírat: Nota téj písn zabírala

víc do tlustá (o nižší tónin) slov.

zabit 1. Vtší karta menší zabije.

2. To ho zabilo = pivedlo na mi-

zinu. 3. Zabil by sa za masem =
velmi rád maso. Dcka se za tým
možú zabit = rády to jedí (dok. 104).

4. = rozbiti, roztlouci: zabila sem
hrnec, zabil okno (val.).

žabi, zábsti : žabim= zebe (laš.).

Zabitá, vrch na Vsacku.
Zabité, -ého, tra (Blansko)

zabitka, zabití doma chovaného
vepe, praseí hody (slez. ; mor. za-

bijaka).

zabitý: Bil ho do zabitéj raný =:

až ho zabil (Dob.). Na to zme ti

Hane nedali, abys ju otlúkál! Tak
na zabitu ránu s ú dla! (Slav.

L. XII. 130). »Zabitý žleb* jest

žleb ve Stelících u Brna, v nmž
se za války švédské ženy a dti
ukryly a v nm od Švéd pobity

byly.

zábižná (zábžná) dvucha, která

ochotn všudy zabhne, všecko hbit
a s chutí dlá (slez.).

Zábíacka, pl. n., tra (dok. 188).

zábtatník = zákolník (v. t.).

zablikat, zapáliti: Schoela sto-

dola; domácí tam chodili, snad tam
zablikali (Jimramov, Pav.).

zablinet, zaineti.- Kame vy-

Feél, okno zablineío a zesypalo sa.

zabiiskova, shlížeti: Na tatika

zabliskoval (laš.).

zabl'ukaf se, zatoulati se (laš.).

zabTušet: Zabluším si trochu

v kamnech = zatopím (slov., val.).

zábobon, zábobonka, smyšlená vc,
povra, bajka, pomluva= zábabonky :

Sná byste nevili takým zábobon-
kom (Slav. L. XII. 420). Pol. za-

bobony, povra.

34*
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zaboené : Hledí zaboené jako

mok (= smok, drak), škared (laš.).

zaboenec, -nca, škarohlíd (laš.).

zabohati := obohatiti: Tým ich

nezabohatíš (val.).

záboj 1. železný kl, jímž se vy-

bije do zem díra, do ní se vrazí

devný kolek a na napichují se

snopky kížem do ty roh, k zemi

smrem šikmým, klásím vzhru
(val.). 2. pokrutina: Olej konopný a

lnný vyrábli ve mlýnech >olejni-

cích«, majíce pi nich stupy na
hmoždní semen. Co v tch stupách
pokrutin mastných zbylo, slulo záboj.

I prodávaly se tyto pecnové záboje

dobytku za omastek (arch. I. 168).

zabonif, zapomnti: Ja'semtoza-
bonil (laš.).

zábradek, zaíznutý a tlustší ko-

nec brdce u vah vozových, aby se

prostraky nesmekaly.

Zabrání, tra (Šelešovice).

zabra, obsáhnouti náruím: Dy
to némožu všecko zabra= najednou
vzíti (laš.).

zabraf sa : Zabráí sa do toho jak

vl do otépky síámy. Zabrala sa nad
tým = zastarala, nahm sich zu Her-

zen. Nezabíraj sa nad tým. Do sebe

zabraný:^zamyšlený;srovn. rozebrat.

zabrcadta, pl. n., zavazadla, nepo-
tebné krámy v jizb (val.).

zabrcaf ním, zacházeti, zastaviti

(val.).

zabesktý, syrovinou natáhlý: de-
vo (Vah.).

Zábeží, tra (Boršice).

zabía, -ám, mocn zabinkati:

Strýc zabíáí penzi v kapci (Vlk

26).

zabat: Už enom nede zabala
mucha=zašumla (Slav. L. X. 371).

zabtit (br): Dokú mateí dúška
nekvete, majú veliky med nezab-
cený = plásty nezaveny, nezavšený
(Peck.).

zabudný: To už je v tym plat-

n zabune :^ vmazáno, vpito (laš.).

zabubat = zabachlat (v. t.): Vy-
bhne z kuchyn baba do šátku za-

bubaná (Vyhl. II. 133).

zabudnúf, zabyt^ -zabudnu, zabol

som, zabýva = zapomnti (hor.):

Sohaj, šohaj ernojoký, nemožu a
zabudnuti, ani a nezabudu (Suš. 350).

Jeho vernú lásku nikdá nezabudnem
(Bart. IlI. 270). Zabudla sem si ho
v tatikovém dvore (Suš. 148). Zabol
som si halenekii vzati (Bart. 11. 130).

Zabýl na to jako na smr (Vych.).

Na ty své sirotky nikdá nezabudem
(Bart. III. 17). Azda mé oika na
spáni zabudú (Bart. III. 197). Na tú

našu vernú lásku zabývat mosíme
(Bart. III. 15). Zabývaj, zabývaj, na
ma nezabudzeš (Cern. 22).

zabyt 1. znamená nastoupení slov.

býti: Jak vám zabylo, když jste se

rozhledu po kraji? (Slov. obr. I. 181).

Když uslyšel, jak s ním zaíná dok-

tor, všelijak již mu zabylo (Slov. obr.

II. 118). Zabylo mu slabo. Tak mi
mkko zabylo (val.). První as zavdy
ju zabylo teskno (Vlk 85). Zabylo

mu ho rúto =: es wurde ihm leid;

bylo r=: es war (val). Matce zabylo

dítte líto (Kda II. 264j. 2. Tam mu
to zabylo = rozleželo se mu (val.).

3. zastávati: Zabejvá to za mne (záp.

Mor).
zabyf se, zabaviti se, zameškati se:

Kde se's dotud' zabýl? (val.). Zabu-
d se od raná do veera na senku!

(laš.).

zábyvka, zabavení se (han.).

za, -a, ze (Suš. 465).

zacabuat se, osopiti se: Eše
se na mne zacabual! (záp. Mor.).

zacafraný, zašpinný (val.).

zacel', -cfa = datel (Dob.).

zacénit, cenu jmenovati: Zacéníl
' za volky 150 rýnských. Moc ste za

tú krávu zacenili!

zacpanlivos, náchylnost k zácp:
Pouštní krve zastavuje zacpanlivoís

(Mor. lid 236).

zaalápa se: zatoulati se (han.).

zaamši: Tra to zaamši= za-

hraditi, aby tam nechodily. NFza se

ani hnu, všecko je zaamšene = ver-

rammelt, verbarikadiert (laš.).

zaandraf, zašplíchati vodou (laš.).

záe, -ete, zárodek: kuátko, hou-
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sátko ve vejci, zárodek v leskovém
oeše a p. (N. Msto).

zarít, pohroužiti ve vod: Ne-
možem zarít t. puténku (Df.).

zauchnút: To maso už hodn
zauchlo = už je hodn cítit. Kabát
kúem zauchíý.
zaúit se, usmáti se! On se

enom zaúí (dok. 93).

zaut: Zaui sem o nim, že . . .

=1 zaslechl. Za dvemi zauva a po-

tym pomluva (Kt. z Ostrav.).

záda : Nekla to za záda = neod-
kládej s tím (Maš.). Ja, viF ti míadí

si staré dávajú za záda = nevšímají

si jich (Slav. L. XII. 229 1.

zadechnút si = oddechnouti si,

nco málo si odpoinouti (Vlk 16).

zadej = více v zadu, srovn. pedej
(val.).

^
zadtaf l.dvei, zavíti na závoru

(Slav. L. XII. 420J. 2. zacpati: Za-

dlé tu sklínku ! 3. na chlíb, na vdot-

ky, na šišky =: pipraviti tsto k pe-

ení chleba atd. (Btcha) : My máme
dcerušku, chce se vdávat, neumí na

buchty zadlávat (Suš. 677) 4. Mám
dia nemocné, nemožu si zadia, ja-

ko : zapracova= musím ho opatro-

vati, nemohu nic jiného dlati (val.).

Nic si nezadíát :=: nevydlal (Vek.).

zádr, kže na prst u nehtu od-

pryskující = záíup, zaje.

zad: Po stolích vdané ženy ob-

sadily stl nevstin a nevstu v kót
lipským šátkem zaély, že jí nebylo
vidti (Vyhl. II. 128).

zadina := pozadek, zadní obilí

(han.).

zadírat: Zadírá snihem = mete
(Jicko).

zadívif se, podiviti se: Král se

tomu zadivil (Kda I. 170). Ovize
kolekrát takový vece, až se temo za-

divi (Vyhl. II. 22).

zadtábif, zaškrtiti: Kuna zadl^ábila

nám kue (Btcha).

zadmuchnúf, zafouknouti : To sv-
tío zadmuchnme ! (laš.). Džurami vtr
zadmuchuje ^ zavívá (Suš. 594, laš.).

zadnfk, volné prostranství (dvr)
za stavením (Jicko).

zadosf= dosti: Nemí sem zadost
hnoja (laš.).

zádovec, -vca, poheb dítte, je-

hož mrtvolu družky v rakvi na zá-

dech nesou (Ždánice).

zadra, tíska, která se do tla za-

dela (Kt. z Ostrav.).

zádrapka = zábarka, záminka
(val.) : Takú si vzaí zádr^pku, že sa

chtt Ten podívat (Df,).

Zádraží, tra (Zl.).

zadrdoh't, šátek zavázat ledabylo:

Jakej sem já si kukuek zadrdolila

!

(dok. 100).

zadhaf = zadrhovat (val.).

zádrhlica: Uzeí zavázaný na zá-

drhlicu = zadrhnutý (Jicko). Míšek
na peníze » i na tabák má zádrhlice

(pl.) ; tmi se zadrhuje i rozdrhuje
(Dob.).

zadrhnut: Máš-li ty dveko zlatý

pás pi sob, zadrhni tu sani, zadrhni
na hlav (Suš. 776). On jich (ábly)
v tom pytli zadrhnul a nechal jich

u toho hospodského (Kda II. 199).

Eše poád zadrhuje do nminy.
Zadrhuje v ei = koktá. ZadrhJ sem
si do prsta tísku.

zadímaf sa: Zadímaío sa mi=
nastoupení trvacího >dímao sa mi*
(val.).

zadíf : Chodníky byly zadené ^
zaváté snhem (Vlk 13).

zadít si: Ten si zadel! = málo
pochytil Na chudáku si málo zade !

(sev. Mor.). Zadéí sem si tísku do
prstu =: zadrhl (Btcha).

zadrnf, zadrneti: Taký huk býl,

tak tým oknem zadrnlo, jak dyž
zamí (Slav. L. XII. 419).

zadrobí, velký peníz na drobné
promniti: Zadrobíl ptku. Zadrobte
mi ! = dejte drobných (val.). Vzala
dukát, zadrobila a koupila dtem
jíst (Kda II. 186).

zadrúžit: Z polního kvítí si na-

dláme vnc a zadrúžíme se =:
ovníme se jako družky. Zadrúžená
dívka, za družku spravená.

zadrža = zadržeti;

zadržaf^r zadržovati (val.): Špat-
n, dobe sa zadržál = zachoval.
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zadúchat: Zadúchaj, vtíku,
z Dunaje (Suš. 438; var. zafúkaj).

Zádušitá, -éj, paseka (Vizovsko).

Zádušník, tra (Tebicko).

zádušník, glechoma heder. (bot.).

zadvihnú: Ten si zadvih ! = pi
nem si nahrabal, ostalo mu hodn
za prsty (Vah.)

Zádvoí, tra (Šelešovice).

zažnúf, zahatiti (val).

zaforotif, zásobiti: Sak kuacinú
(tabákem) zme zaforotni (Slav. CL.
XI. 299)

zafrajmarif, zašantroiti.

zafraháif, zaachrovati.

zagalky, pl. f., padanky, opadalé

nezralé ovoce (Kt.).

zagarazdi, zasmetiti, ' zaneáditi

(val.).

zagranný: píuh:=zahlinný; stu-

dna= bahnem zanesená; íúka= pod-

nesená vodou (srovn. starosl. gln,

pol. glon, . hlen) val.

zaglgat : On si rád zagfgá = rád

se napije (Kt).

zaglintný, slinami, pnami po-

tísnný, zejména okolo huby; zvlášt

o zvíatech (Btcha).

zagrumif, zabahniti : trávu blátem

(grumem). Kt. z Ostrav.

zagryndaf, zaslinta (v. gryndy).

zagumafjudupati zemi kolem kolku

v ní vraženého, by pevn stál (val.).

Chlapíci zagumávali máje = zaráželi

a upchovali (Slav. L. XI. 227).

zagyzdný, zanešvaený (laš ).

zaha = žáha (laš.).

zahabaf, zavaliti hábami: Kde mám
šaty zahabané.? = zaházené (val.).

Zahájí, tra (Vizovsko).

zahájit: ušetiti: Tým moc zahájím

(Vek).

zahájka, to byl nejakej kúsek obec-

ního pastviska zahájený, co nechali

na nm seno pro býk (dok. 151).

zahajovat: Mamka mi zahajujú,

tatko mi zabraujú, tvoja nebudzem
(Bart. III. 292).

zahárka, zahalivá dívka: Pochválí

mne hospodá, že jsem hodná pástka,

že nemrhám hodinu, ospalá zahálka

(Bart. III. 507).

zaháat: » Tu vtru nemáte?* »Tež
tu zahaa* (laš.). Zaháa nohm
(o špatné, šantavé chzi) Jicko.

zahanbit: On zahanbil ve škoFe

všecky := pedil nad všecky (Vah.).

zahafáit= zafrahái, zašantro-

iti (val.).

zaháka, etz, kterým se kolo
zaváže místo brzdy (vz V.)

zahatný, najedly; nezahaténý =
koho nelze zahati, kdo nemá nikdy
dost (val,).

zahattat, zamazati, zašpiniti: ViF
dti moc papíru ve škoFe zahatlajú

(Kt.).

zahtadif, zatajiti, vertuschen: Po-

tem se to zahladilo, aby z teho nco
nepošlo (laš.).

záhtadka, sázka (val).

zahlásit sa, nastoupení trvacího

»htási sa« : Zahlásil on sa k nám
(vah.).

zahlinit, hlínou, prstí zakrýti

(Btcha).

zahtobit, zatlouci (val).

zahtušit koho, silným udeením
zabiti (val). Tráva zahluší zbožjé=
zadusí (Dob).
zahácat, zakydati: podlahu blá-

tem.

zahnat si na chléb, na šaty = vy-

dlati si. Zaháá, si jak može. Ti
starší dti dali už do služby, aby si

aspo na tú stravu a na njaké ty

háby zahnaly (srovn. záhonlivý)
Vlk 15.

zahnvat se = pohnvati se (laš.).

zahodit sa 1. kam =: zajíti (val).

2. Rozina by sa s ním nezahodila =r
známostí, manželstvím s lovkem
nehodným.

záhonlivýi piinlivý, kdo si umí
zahnat (v. t.) : Krampota býl záhon-

livý lovk = uml si najíti výdlek
(Vlk 10).

zahoet (na hlavu), dostati bolení

hlavy z pílišného tepla od kamen,
z dýmu : Afe vám dýšú kamna, dy
tu zahoíte! (Slav. L. X. 380). Šel

ze zámku celý zahoený = jako udu-

šený dýmem z požáru (Kda.íl. 125).

zahrabovat nkomu, hrabati za
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nkým: Kosí Janko trávu, milá mu
zahrabuje (Suš. 267).

Zahrádísko, pastvisko, bývala

tam zahrádka (Mlatcova).

zahradina, menší usedlost, jejíž

majetník slov zahradník.

Zahradlsko, tra, bývalá zahrada
(Blansko).

zahradit: S tým moc nezahradíš
= mnoho si tím nepomžeš. S tým
lenochem nemožu nic zahradit (vých.

Mor.).

zahrádka: Malým dvátkm splé-

tají vlasy »do kosa* neboli na za-

hrádku, t. j. spletou vlasy po tech
praméncích od ucha k uchu nad
elem (val.).

Zahradnická, druhtance (Suš. 602).

zahradníek, pták posmváek
(záp. Mor.).

zahradník = podsedník (v. t.).

zahránková muzika, kdy se jenom
hraje, ale netaní, bývá tu nedli
ped ostatky ; volívají se o ní stárci

(Mor. lid 29).

zahrávaf dia, hrou pokojiti (val.).

Záhrbatí, pole za Hrbatým (Vi-

zovsko).

zahrbol'cova, o hrbolec na cest
vozem zavaditi ; z. se kam ::= po cest
hrbolcovité nkam zajeti (laš,).

zahrdlit, zaškrtiti.

záhrdlitá sklenka = láhev, proti

obyejné »sklénce« bez hrdla.

zahebaf, -bu, zahrabati, zakopati

(laš.).

zahíšený: duša, híchy obtížená

(laš.).

zahrkat: Hotubnka zahrkaía (Suš.

442).

zahroucenec, -nca, chléb silno

vyválený, málo vykysalý (Br.).

záhružka, blatouch.

záhryzka, zákusek, konfekt: jabka
na zahryzku (laš.).

záhubena, -ate, dít od vlastní

matky (zvi. závitky) zahubené (val.).

zahudat,zahousti,zahráti na housle:

Hned se s áblem zakládal, kdo by
z nich pknj zahudal (Suš. 2).

zahúicat: Za našimi humny zahú-
kaía sova (Suš. 505).

Záhumeák, kdo bydlí za humny,
nebo kdo tam má pole.

Záhumení, pole za humny (všude).

Záhrí, tra (Nivnice).

zahustit: Mužma's peklo zahu-
stila = mnoho jich tam dopravila,

zalidnila (Suš. 3).

záhuška, jíška z mouky, zelnice

a vajíka, na zasmažení zelí (val.).

zahybák 1. nž zavrací, kivák,
kudla (val.). 2. kolá z režné mouky,
s pehnutými okolky a nadívaný(Br.).

zahýat, dur. slov. zahynut: Už
ty staré zvyky zahýajú (val.).

záchlad, zachlazení (záp. Mor.).

zach Topit dvei, piraziti, pivíti.

zachlbšit prase, zabiti (hor ).

záchod, západ: Už je slunce nad
záchodem (val., laš., jako v pol ).

zachodi: Zachodiío mn to dobe
s tým mFékem = obchod se mi dobe
dail (slov.). Kde zachodíš? :=: kam
jdeš.? (Jicko).

zachopit nkoho doma :=: zastati

(Kyjovsko).

zachopta sa, zapackovati, brk-

nouti (val.).

zachoený, chorobou zachvácený,
chorý: No nepla, Haniko! Dy tak

zachoená nejsi! (Slav. L. XI. 482).

Máme to telátko jakési zachoené
(val.).

zachoef = ochoeti: Mohía by
z toho zachoe (Slav. L. XI. 483j.

zachríptý, ochraptlý: Sem za-

chríplý = chrapím (hori.).

zacht sa : Zachtli sa = zamilo-

vali se (val.).

záchtivec, kdo by rád, co má druhý.

záchtivý, mlsný, bažný.

zachubtaný: Roby chodily zachu-
blané, enom nose ím traíy :=: s tvá-

emi skrytými do šátk (Slav. L.
X. 379).

zachubolený, zamraený: nebe,

lovk.
zachýlif, pivíti : okno, dvée (Ji-

cko).

zachystat sa, zásobiti se: Mosíme
sa zachystat na svátky (Podl.).

zachytit se : Ona k nmu pistou-
pila, hrdla se ho zachytila (Suš. 109).

zajac domácí, králík (hor.).
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zajaí zeTé, oxalis acetosella (val).

zajaina, zajeí sádlo i peené
(val.).

zajaka, druh jablek sladkých.

zajakovaó se, zajíkat- se, koktati

(Lor).

zajaa, -n, koza jak zajíc šedá

(val.).

zaja : Smr ho zajala. Býl velice

zajatý =^ nemocí sklíen.

zajatí: V takovém zajaú zme byli

= tak zle se nám vedlo (val).

zajda, bemeno, nše (val).

zajdák, mošna pastýská (Kda I.

37).

zajdný: Tak daleko byl v tom
lesi zajdný = byl zašel do lesa (Kda
I. 91).

zajeí epa, carlina acaulis (ND,
214).

zájem ka: Z huse se píati šestka

zájemky =^ zájemného, když byla hus
zajatá ve škod (Mal XXIII. 157).

zájesc, -i, závist (Dob.).

zajest, zajísti: Tu si, milá, spoi-
neme, chleba syrá si zajíme (Bart.

II. 37). Zajez si aj ty (val; jako:

zavdej, zaku a p.). Zajédol sem si

= trochu pojedl (Dob.). Už se zajedl

= už nejí tolik, jako z poátku, když
pišel 'na lepší stravu.

zajch : Ovca zkapala na zajch=
motolice (dok. 124).

zajíc, kámen z pod ornice vyoraný
(Jevíko).

zajií mléko, euphorbiacyp. (vých.

Mor.).

zajíky, pl m., delphinium (bot.).

Zajíky, vinohrad (Žeraviny).

Zajiorka, vrch (Lor.).

zajikat se, koktati.

zajíkavec, -vca, kdo se zajiká:

Starý brablec zajíkavec (Suš. 697).

zajímat 1. Pišli na n, pišli drábi,

voteky jím zajímali (ve škod po-

stižené) Suš. 182. 2. Zajima koho
1= in die Enge treiben (laš.). 3. Za-

jímaj ! r= utíkej (hor.).

zajít, -jdu: Noc, tma mne zašía

v lesi. Cosi ho zašlo, že neide. Žatým
ho smr zašía =z umel. Až ho u mi-
lenky bilúký den zašéí (Suš. 552).

Toho to zajde a druhého zas ono

=: nemže vykonati nco pro jiné

zamstnání. Šaty byly pfesnivin zašié.

Ve všední de sa už ledaím zašli

= obešli (Slav. L. X. 142). Šak sa

já už bez vás vil zajdu =: obejdu
(ib. 31).

zajoch, starý zajíc (Br.).

zajtrek, zítejší den ; po zajtreku
=z pozejtí (Dob.).

zakárf, dokud: Ráda bych ho vi-

dla na svém chleb, zakásem eše
živa (Jicko).

zákaec, -Ica, »brousek« ve chleb.
zákah'tý chléb, který má zákalec.

zákampí, kam nedosvcuje slunko,
stinné místo (záp. Mor.).

zakáza, -žu, poruiti: Zakázali na
vojnu sedlákovi na vojnu (Suš. 107).

Zakázal si u krejía nový kabát=
objednal.

zakázka, objednávka: Boty šité na
zakázku; op. na trhu koupené.

zákažný, krásný »jako na zakáz-
ku* : Néo zákažný jameft (Dob.).

zakel-zatel', dokud dotud: Zakef
býJ Bazala na svt, zatel bylo z Oze-
fem eše na ubytu (Vlk 85), Už
k vám víc nepijdu, zakef živa budu
(Suš. 145, val).

zaktádací vesta, v pedu daleko
pes sebe peložená, s dvma ada-
mi knoflík (Slav. L. XI. 273).

záktad 1. kom se »založí« seno
za ebík; mají zákíad. 2. fant: Kdo
ti kázáí trávu žati, musíš za to zá-

klad dáti (Suš. 189).

zakládat, zaiošit: Hajný zakládal
krmivo srní zvi (za žebík) Pittn.

VI. XVIII. 516. Vozka vozkovi za-

kládá= dá pípež, když nemže do
kopce neb uvízne. Jak byía tá bída,

zme se ich nco nazakíádali= napod-
porovali zálohou. Kvt zakíádá =
perozuje se v ovoce. Husi zakíádajú
už kídla. Prasa zakíádá na sádío,

na síaniny (val).

zaktáda sa, založit sa, sázeti se,

vsaditi se. Zakíádá se mu v krku, má
založené v krku = oteklý krk.

zaktáda si na nem, pyšniti se

ím : Ten si zakíádá na svých pen-
zoch ! Enom si tolik nezakíádaj 1 Nech
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si Žádná panna v lásce nezakládá

(Bart. III. 315).

záktadka 1. pípež na pomoc,
když nemže vyjeti. 2. sázka, die

Wette: Pije jak o základku (pol.

zaklad).

základna, sázka: Mli základno

štvrtko piva = založili se vo štvrtko

piva (Maš.).

základní sláma, která se »zaklá-

dá«, dává za žebík dobytku v zim
(han).

zakram sa na besed =: zaške-a sa, zasedti se (val.).

záktasník v. stecha.

zákrechta = záhuška (v. t).

zaklesnout, uvázati uzel: Zaklesle

mn ti dti po cei na krk (Maš.).

zaklina, -a, ili vodi mraen
kroupových mže krupobití od polního

osení odvrátit a na pusté hory od-

vésti (Kda II. 274).

zakiaf sa = zaklínatj se: »Nech
sa hned' propadnu ! « zakíál sa (Slav.

L. XIII. 373).

záklbpka =^ náoník, v. stroj na
kon (III. 16).

zákruitý: Do Medía ide cesta

moc zákluito = má mnoho oklik

(Jicko).

zakTudif, zavésti: Kajm zakfudi?

(laš.).

zákfuka, záhyb, zatáka cesty (Ji-

cko).

zakluznaf == zakuzna, zauzditi

kon (han.).

zaknúf r=zakrnú£: A byla jedna

mynaka, zaknula svého synáka).
(Suš. 779, laš.).

zakocha se koho, zamilovati se

:

Panny se ho zakochaly (Suš. 28).

zákot, zátoina, záhyb: Ta eka
dlá samé zákoly (Kt.).

zakotácaf, -ám, dokola zatásti,

zatepati ím (Kt).

zákolník, heb zastrený v »sraž-

ku* (konci osi); je-li široký, se steš-

kou, slov záblatník, záblatnica (v.

vz II. 21).

zákopa, píkop u silnice.

zakopaf se : On se zakopává =
» zahazuje* (laš.). Zakopat sa s tým
handlem =z pišel na mizinu (val.).

zákorník, pták sitta caesia (Zl.)

zakosatný, na zpsob kosáku
ohnutý (Kt.).

zákotek, heb, kterým se pluh na

hídeli pomyká, aby se bu plyteji

n. hloubji orati mohlo = pomykel
(v. t.).

zákovka 1. horní kroužka, kterou

upevnna kosa na kosisku ; dolní

slov >kukolík<. 2. zákovka s ki-
váka := kutí.

zákožní hlísty = srnice, »když se

dít vykoupe, vylezou z pod kže*
;

zákožnikrev^ tee z rány nehluboké;
zákožní voda, dešová nebo snhová,
vsáklá do horních vrstev zem (Zl.),

pol. woda zaskórna, ze které vyv-
rají studánky.

zakráat, -ám, zakraovati, zastá-

vati: Zakráá ho = bére v ochranu.

Dycky ho zakráá = omlouvá (Zl.).

Esli tá chasa dlá ertovinu, eše to

zakráajú, pej sme byli sami takoví

(dok. 198).

zakrádat se, tajn dostupovati

:

Zakrádál se na nás. Déš se zakrá-

dáí, ale minul (Zl).

zakámnút, chestiv zakousnouti:

Pes zakáml kue. Zakáml do jabka

(Kt).

zakapený, ochraptlý (val.).

zákravka, nakrájená zelenina do
polévky (laš.).

zakíbif se: Réž sa už pkn za-

kíbiía, je zakíbená := vyrostla v chu-

máky, kíbky (val., laš).

zakívat, poléhati, kránkeln : Po-

ád zakívá (sev. Mor.).

Zákíží, tra (Poenice).

zakrnúsený, zakrnlý, zaškrdíý

(laš.).

zakrosnat: Zakrosnáto moc místa,

a pece se to tam všecko neskrosná
= zabere, nesmstná (Kunštát). Hal-
mara be zakrosala v seknici moc
placo, máme jo v síni (Maš.).

zakoupaný, umazaný (záp. Mor.).

zákrucák, nebozez (Vek.).

zákrut, oklika: cesta na zákruty:

serpentiny (val.).

zakrvavit: Mj milý se juž oženil,

moje srdce zakrvavil (Suš. 340).

zakryvaka, pekrásn vyšívaná
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plena, kterou krsná (kmotra) na ktu
dít zakrývá (Podl.).

zakú, dokud: Zakud jsem byl

malý, nestydl jsem se vás (Kda I,

162).

zakuklit, šátek pod bradu kížem
pak vzadu uvázati (záp. a sev. Mor.).

zakúaný, zaválený od koulení se

po zemi: pes (laš.).

zakúpený, zamluvený kupcem
u prodavae (val.).

zakurif v peci, zatopiti (hor.),

zakusovat: Pije mléko a zakusuje

chlebem.

zaku koa, vraziti hebík mimo
roh, zajeti koovi.

zakutat se do stohu, zahrabati se

(dok. 88). Ná, co ty ležíš v peinách
zakutaný až po krk (Slov. obr. II.

125).

Zákútí, tra {Z\.\

zakuzaf koovi udidío = zakuzni
koa, zauzditi (val.).

zakvasi na chléb, udlati kvas

(val). Na chléb zakvasila (Bart. I. 91).

zakvítaf: Zakvitaj blukym kví-

tekem (Suš. 438 ; var. prokvitaj).

zaky, pokud : Mj otec k tomu,
zaky je živ, nesvolí (Kda I. 234).

zakým = dokud (hor.).

zakypa: Všecko zakype vápnem
= zastíká, zamaže (laš.).

Zaíáa, pl. n., tra (Otrokovice).

zaTápat, zamazati, zamatlati: blá-

tem, maltu a p. (Zl).

zatava, dopalovati, dozírati : N-
zalavaj ! (laš.).

Zatázní, tra (Šelešovice).

záleník, záletník, taneník pi
muzice (Prostjov).

zaTedvá, sotva: Iná byste k nám
zaFedvá našli cestu (Slav. L. XI.

178).

zaTedváde, sotva kde (val.).

zaTéhat: Starý mladé nic neví,
zaléhá jí ode dveí, t. j. cestu ke

dvem (Suš. 151).

zaTehnú: Kráva zalehla králíka

= pilehla a zadusila. De zalehne

pleva, neteba tam chleba = zabere

místo (Vlk 12). Smutek zalehl mu
srdce (val.).

zaléhnuf sa, zavrhnouti se: Do
kožucha zalehli sa mofé, v sye ervi
(val.).

zaTeknúf sa, lekem na chvilku

býti omámen (val.).

zatepit, zalepnúf, lepnutím (ude-

ením rukou za týlo) zabiti : Zalepil

králíka; rozdíl: zalepi =: zaklížiti

(val.).

ZáFesí, tra (Vizovsko).

ZáTeŠí, pole za »Léchami« (Vi-

zovsko).

ZáTešná, louka (Zl.).

zaTét: Krev ho zaléla =: dostal

chrlení krve. Na koho's, Maruško,
na koho's volala, dyž ti tá vodika
ústa zalévala? ^ když se's topila

(Suš. 126).

zaTett : Já tam zaletím =: zabhnu.
Jozefe, zale na vodu!

záTety, pl. m., i coll. pl, záleta =
galanda: Chodí na zálety (val., laš.).

Mach zavdy si zašil v noci k Rozin
na záleta (Vlk 41).

zaihaná, smyšlená výmluva: Mosím
si najít nejakú zalhánu.

zathávka = zábarka : Aby mla
zalhavku, ikala, že pjde na vodu
(laš.).

zálibka, zalíbení: Ml nad tím zá-

libku (N. Msto).
záiik, slavnostní uzavení cesty

svatebanm.
zališený šátek = »po hanácku«

zavázaný.

zátoh 1. = základka, sázka : udla
záloh = vsaditi se (val.). 2. zástava,

fant: Daj nám dva, daj nám záloh,

že's na panském trávu žalo (Suš. 190

;

rus. zalog).

zalomit, saiamovat, 1. spínati:

Stojí tam dveka, zalamuje ruky;

zalamuje si jich za svoju hlaviku
(Suš. 123). Sednul na stoliku, za-

lomil hlaviku = sepjal ruce za hlavu

(Suš. 147). 2. ustanoviti: Pokuty
4 funty šafránu 1. 1566 kníže Fryd-
rych Kazimír zalomil na toho, kdo
by se opovážil ve Fryštát u Tšína
mimo dm obecní vína dávati (arch.

I. 128).

zatomit se do práce, s chutí se

zabrati.
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záíomka : Udíali si záíomku, kerý
sa spái, že zapíatí 100 z\. druhému
= podmínku, sázku (vých. Mor.).

Zálomky, pl. f., tra (Blansko).

zaiožii l.pipahnout druhou spež
na výpomoc, dáti základku : Pomožte,
pomožte, aíebo založte, a moje ko-

níky nestojá na most (Bart. II. 313).

Moja milá má štyry yoteky, ona
zaíoží pes ty kopeky (Suš. 459).

2. dopjiti penz, kolik komu chybí:

Zaíožím a. Je-ji ti o peníze, zaíožím

a (Vlk 34).

zaiožít se 1. Založil by sa za teba

nhdo := garantovati, ruiti (Dob.).

2. vsaditi se: Zaíožme sel Já se ne-

zakládám. 3. do eho = dáti se: Už
to pivezu všecko, dyž už sem se

založil do teho (laš).

Zátuí, na Záluú, tra (Vizovsko).

zatúif sa : Rolí sa zalúilo, když
osení hodn vzrostlo, jako by se pro-

mnilo v louku (val.J.

zatúchaf sa, zamáeti se (Vek.).

zátuplivý, devná nádoba (putna,

tvrt), která má zálupy (val.).

záiupovitá dlažka (podlaha), má
zálupy, odstávající tíseky, které se

snadno zabodnou v bosou nohu.

zátupy, zádry, místy odbortné
devo v starém náinu devném:
Za tím jedním zálupem ostal dukát

(ve staré tvrti, na kterou švec dukáty
mil) Kda II. 62.

zatušii, zabiti, den Garaus machen
(val.).

zárušek, zadní líše (val.) vz V.
zaTútit si : Zafútila si to velice, že

jí to dia umelo = zabylo jí líto

(Vych.).

zaTútit sa nad nkým = slitovati

se (Vek.).

zamanuly, umínný (Slavkov).

zamarašený, zaprášený (laš.).

zamárni = promarniti: Všecky
peníze zamárníl (val).

zamastilka, durancie (Br.).

zamattat, -tlu, umazati: Nezamatli

se!

zamazat: Zapomél sem na to jak

by mne zamazal = do istá (Zl.).

Zámisko, jméno nkolika vrch,
na nichž stával kdysi zámek, hrad.

zamít, zamknouti : Zami oka
svý. Zami si ho (srdce), zami na
devt zámek, a já ho odemu te-

ukú slámeku (Suš. 335).

zamdl'e= omdleti (val.): Zamdrela
v kostefe.

zámenický t. pomocník, tovaryš.

zamaný: Skich býl zamaný,
vlezlo do nho práv 18 mic (Slov.

obr. I. 25).

zame, -ma, m., závj snhová:
Tam Težel zame snhu. Byly velké

zamt (laš.). — Jinde: záméí, -i, f.,

a zámt, -a, m.: Cesty byly samy
zámety (dok. 166).

zamhTef sa: Enom tráva zefená

v oách se jí zamhFela (Bart. II. 35).

zamilovat: Tak nás milý Ježiš,

tak nás zamiloval (Suš. 51). Zamilo-

val si ju král (Suš. 8; ne: se do ní!).

Zamiloval som si ernojoké dževe
(Suš. 403).

zamimlaný=izašišmaný,zamatlaný
(Br.).

zamírat oi, zamhuovati, zavírati:

Oi se mi zamírajú.

zámis 1. nátsta vodou v díži roz-

edná (pak je kvas), 2. bláto, které

se najednou >zamísilo«, rozdlalo na
cihly (Jicko).

zamíslt na chléb, na koláe =
udlati tsto.

zamíšat, zamíchati, zatoiti teku-

tinou : Rak se zamíšal v moi, a hned
se všeci raci sešli, t. j. zamíchal mo-
em (Kda I. 86).

zámiškové stevíce, jirchové s pe-
skami, nahoe erven lemované
(han.).

zamktý, pass. = zamený: dveí
(val.).

zámluva, die Verantwortung: My-
slím, že pro svoje dti nebudu m
žadnej zámluvy, dobe sem ich vy-

choval (laš.).

zamohtý = zámožný (val).

zámora, zmoený lovk: Chodí
zámora. Modrý jak zámora. Ty zá-

moro ! = zdechlino.

zamoi, umoiti: Zas ju zamoil
ten vid (laš.).

zamrašený, ubreený, uplakaný
(laš.).
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zámraz: set na zámraz, pozd na
podzim, když zrno již nevzejde.

zámrazek, zákrsek, zakrnlé ovoce
i zakrnlý lovk (Kt., Dop. I. han.).

zamrazgtý, zamrazený, zaražený:

Ostál celý zamrazglý (Vah.j.

zamrazit: Malé chlapce i mladé
psíky »zamrazují«: prostrí je ti-

kráte po sob hlavou kolovou ; tím

je »zamrazený«, nechytne se ho již

stelená ani atá (LN. I. 237, val.).

Zaíkáním mže se zlodj zamraziti,

t. j. zastaviti, že zstane jako zmrtvlý
a s místa se nepohne (Mor. lid 181).

zamet 1. oi= zamžít, zamhouiti:
Spi, Janíku, spi, oika zami (Suš.

509). 2. omdleti : Zamreí (hor.).

zamrhanec, zakrslé jehn (val.).

Zamrkálky, pf. f., vinohrad (dok.

192)

zamrknút, zatmti: Mosétsa dobe
ponáhíat, aby nezamrkí (vých. Mor.).

Zamrkí šohaj mezi dolinama (Suš.

403).

zámrsk mal na oku ;:= jakousi vadu
jako blmo (Dob.),

zamružit oi r= zamhouiti (hor.).

zamrzgtý, zakrsalý: Ovoce ostaío

zamrzglé (Zl.).

zamuchíaný, všecek zaobalený
v šátky (Zl.).

zamurísaný, zašmouraný (Df.).

zamúit oi = zamhouiti (Zl.).

zamútit vodu, zakaliti (hor.).

zamuždif, zabiti: prase (laš.).

zamykací, co se zamyká: komora,
hra, nž.
zamyka, nž zamykací, kudla

(záp. Mor.).

zámyseFný, podnikavý: Mj néni

nic zámysefný (Zl.).

zámysta, -y, m., záchtivý, kdo si

poád nco vymýšlí, to ono chce (val.).

zamyšlená, thotná: Mám ženu

zamyšlenou (Mor. Hd 103).

zamžít oi, zamhouiti: Má oi
zamžíté. A jak máti oi zamže, dost'

sa synek htadu name (Suš. 502).

Zamža oi bych to našla (Slav. L.
X. 133).

zanášaf sa : Tak sa to zanášalo

ten ohe jak v Novéj Ddin (Vah.).

zanáška 1. horní pda ve mlýn,

kam se obilí zanáší, 2. devná ná-

doba s víkem ve mlýn. 3. nážitek

trávy (v. travná plachta). 4. opálka
(Opav.).

zanebezdif, zaneistiti se: Moc
ovec se zanebezdí do prašívky (val.),

zanecudný, zaneistný (N. M-
sto).

zandaó, nedopustiti (Lor).

zanepiešený: Zito zaneplešené,

plevelem (neplechou) zarostlé.

zanésf sa: Ai malá noška sa za-

nese = obtíží, když se dlouho nese
(val.).

zanvidzeó, oslepnouti: Zanvidžil
na ob oi (Lor.).

zanezdravený, nezdravý (Vek.).

zanim (i pol.), pokud (Lor.).

zanocovat nkde, zstati do noci:

Zanocováí v Fesi (val.).

zanosit: A ja ten chodniek ka-

mením zahažu a trním zanosim (Suš.

361).

zánovní kabát, ješt dosti nový.

zaobréc, zaoblékat dti, ošatiti

(val.).

zaoatý, kdo má dosti odvu, šat-

stva (Dob.).

zaodf, pikrýti: dia na koFébce
(val.)

_ ^

zaonai: Sak já to sama vifiná
zaonaím = zaídím (Slav. L. XL
178). Tož to já musím njak zaonai
(ib. 273). zaonait, popraviti, ozdo-

biti, ale též : dobytek sa zaonail,
zamatlal.

zaopasek, zápas, potyka: Mnohý
lovk musí vést zaopasky s duchy
(Vyhl. VI. XIX. 1116).

zaopataf= zaopatovati (nemoc-
ného): Dy m zaopatali (laš.).

zaosái sa : JedFa sa zaosáila =
padajíc zavsila se za jiné stromy
(val.).

záosek = zákolník (v. t.).

zaozíbat: Zaozíbalo mne v ruce

(Zl.).

zapacknút, zapackat, zapackovat,

klopýtnouti o: Zapackl o práh.

zápa, -i, f. 1. strá, na kterou

slunce nedosvcuje: Strom neporoste

v chladnéj zápai (op. oslúní, úpk)
val. 2. strana od slunce obrácená.
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Stinná, severní : Vokna só na zápa
(Jevíko).

zapáíf sa, zalíbiti se (slov., val.).

západ, po pedložce nesklonné:

do západ slunce, po západ slunci.

Zápaa, . tra (Dobromlice).
zapadat: Žena zapadá, je zapada-

jící =: thotná (N. Msto).
západlisko, propadlina na poli

(laš.).

zapadnut: Kde to západ.? = po-

padl. Zapadli zioéja na komoe =i

postihli. Zapadnú sa kde =: zmizeti,

ztratiti se (val.).

Západy, pl. m., tra (Blansko).

zápal, zapálení vnitní (sev. Mor.).

zápalec, -Ica, zlobivec (záp. Mor.).

zápaTek, sápafka, zapálené ovoce
peckové, poínající zráti" Stešn
byíy teprú zápafky, teprú se zapalo-

valy, a už ich otrhali (Zl.).

zapaTenc, -ca, zapálený, zardlý
lovk (laš.).

zápaTestivý, kdo se snadno zapálí

(rozpálí) hnvem, náhlý, zlobivý (Zl.).

zapalovat sa: 1. Stešn, trnky

(vbec ovoce peckové) už se zapa-

lujú = zaervenávají, poínají zráti.

2. Což sa budu zapaFovatl = usilo-

vati se, drápati se. Nezapaluj sa tak

o to, néni ti nic po tom ! = neujímej

se toho tak horliv!

zápaty, pl. m., ervánky: Veliké

zápaly, veliká zima.

zapamatlívý, zapomnlivý: hlava

(Zábežsko).
zapámbovat se: Ani sem se za-

pámbovat nemusela = Boha se do-

volávati, vrovati se.

zápar, zapaení: Jak bud tak

prše a stunce do teho svítit', pijde
na kobzafe zapa= brambory se za-

píií a budou hniti (laš.).

zapáraf: Zapárá mu za nohty=
zachází mu za nehty, je s ním zle

(Dob.).

zápaka 1. zásmažka (laš.). 2. sma-

žená krupice (han.).

zápas : Kde je pkná roveneka
v behu (v kopci), tam zápas = ovce
sa zapasu, pkn popasú (val.).

zápaskovaf, zápasiti (val.).

zápasnica, -e, zástra (val., laš.):

Nosiia jabreka v zápasnici (Suš.

494).

zapást: Po mi zapás krávy ! t.j.

popásti zatím za mne, než pojím a p.

Prosíí mne, abych mu zapásí, že sa

pjde podíva dóm (val.). Ovce sa

zapasu = vypasou a stloustnou (val.).

zápasy: Janku, poj zápasy! =
potýkat se. A už byly zápasy =:
v kížku (Slav. L. X. 373). Ja. což
sa budem mezi n míša, máme ze

svým zápasy= co dlati (ib. XI. 324).

zapauzit, zapauzovat vxiz =: náklad
(seno, slámu, obilí) pauzem pitáh-
nouti (vých. Mor.).

zápecí =: zákamní (v. t.).

zápe ky —pepeky, opekalky, trnky
nebo hrušky v sušírn > zapeené*,
na pólo usušené (Zl.).

zapeit 1. zahraditi, verschallen.

Zapei dvei =: zazdíti. 2. zapei sa

^zakoeniti se: strom.

zápstky, pí. f., štycle (val.).

zapchtý, pass. = zapíchnutý : Méí
v pat trn zapchíý (val.).

zaplnadto, v. pluh 7.

zapinák = kotuFa (v. t.).

zapínaní, významu konkrétního:
Má zapínáni u kacabajke na boku
(Mal. XXIV. 343).

záptata, zaplacení: Dostaneš dobru
zápíatu.

zaptatit: Nebude-li kapca stait,

zaplatíme patama ^^ uteeme (Bart.

III. 770).

záptatka, zaplacení daní, úrokv
a p. : Obife, to je tak na záplatku
(laš.).

zaptavlt: Dtma's moe zapiaviía

t, ]. zavraždné tam povházela, až

po moi plavaly, je naplujíce (Suš. 3).

zapTecI mašíka, vraziti mu nž
za plece místo do malé komory, ne-

dokonale zabiti (val.).

zapresnivt: Prachu nasedá na
prádlo a potom do toho zaplesniví.

On je dobrý lovk, enom tá sakra

v nm nikdy nezapresniví = rád
sakruje (slov.).

zaplést se : Zapletl se s eó =
nco vyprávl a ztratil ni (Maš.).

zaprešif 1. Já sem rychle dvée
zapleštil a utíkal do jizby = hmotn
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zavel, zabouchl (Kda II. 257). 2. oi
komu := zamazati, podplatiti. 3. z.

koho udeením zabiti: zajíca.

zapretáky, pl. m., halabur, kterou

si dvata v lelíky zaplétají (Dob.).

zapTuska, obmítnouti, poházeti

nco blátem (Btcha).

zapoháaf: Oraj, oraj, mj sy-

neku, oraj za vodu, a kdo tob za-

poháá, dyž já nemožu? (Bart. I. 77).

zapohoršif sa, pohoršiti se, po-

hnvati se (Vek.).

zapoja si, upíti si, aby se nco
stalo (val.).

zápoTé, -á 1. zápas, 2. mírná hádka:

Méí s ním zápoFé (val.), 3. U Bazaí
mli zápole s chystáním na svabu
:=: práci (Vlk 59), 4. zalíbení: Má
v holuboch zápofé (Slav. CL, X. 37).

Jaké ten má zapoFé v kooch ! (Vlk

19),

zápolit s nkým, nakládati, zachá-

zeti : Hodnú ženu's dostal a tak s ú
zápolíš ! (dok. 93). S dobytkem musí

po tichuku zápolit, tož se nezvtí
(dok. 243).

zapomenutý, zapomnlivý: Náš
staíek už je velice zapomenutý.

Mám zapomenutu htavu.

zapomt, zapomenouti 1. Zaporhéi

sem u vás fajky. Zapoméí si vzít

provázka. Aby nezapomnt svojéj

frajirenky (Suš. 281). Eše zapomía
vneka zeleného, prsteneka ziatého

(Suš. 449). 2. Zapomla ditate v ko-

moe= nechala ho tam odcházejíc—
zapomta na dita =. nenakrmila ho
a p. Zapomía svainy doma =: ne-

chala jí doma státi, nevzala jí s sebou
na pole — zapomía na svainu =
nenachystala jí

zapomínat se : Pkn praví lid

o vášnivci jakémkoli, že »se zapomí-

ná*, a o aemelém dokládá : » Musí-

me už zapomenout, že se zapomínal,

Pán Bh také zapomíná naše híchy*
(R. a Ž. 94).

zapomínka, pozdní jahoda. Kdo
pojí zapomínek, stane se zapomtli
vým: Ten pojedl zapomínek! (Slav.

L. XIIÍ. 374).

zápora, kus deva dubového, ote-

saného, kterou se zastrí dvée: Zá-

poru zastri, odstrit' (Vah.). Bylo
to pod zápor = tajilo se to (val.).

zapostávaf, zanedbati: Zapostávaí

som to (Dob.).

Zápotoí, pole za potokem (Vi-

zovsko).

zapotrošit sa, nkde (v hospod)
pes as p^obýti : Hodn se's tam za-

potrošit! Oovk sa nkde zapotroší,

a už sa chvífa ztratí (Zl.).

zápov, kde zapovdno pásti:

Voíy byty v zapovdí. Jakmile se prv-

ní ozimina s pole sklidila, obecní
pedstavenstvo uinilo zápov; za-

povdlo totiž pásti na strništích

(Mor. lid 55). Srovn. odpov.
Zápov, tra (Blansko).

zapovdné dni, dies neíasti, v nž
bu nkterá práce nebo žádná vbec
konati se nesmí (LN. II. 151).

zapovd si, zakázati, zamluviti

si: Zapovét sem si dv prasata

z teho chovaná (Vah.).

zápovdní voda, ve které se ne-

smí chytati ryb.

zapovídka, pípov, slib: Nemam
s nim žadne zapovidky (laš.).

zapovhaf, opovrhovati: Vif už

naské sukno zapovhajú (Slav. CL.
X. 299).

zapracovat si: » Nemožu si zapra-

cova£!« naíkají žebráci.

záprašky, pl. m. (zaprositi) nebo
výroka, otenášky za zemelé v ne-

dli a ve svátek v kostele modlené
(laš.).

zapravi 1. toporo do sekery =
vpraviti (val.). 2. Jak se nemoc do
nho zapravi. tak ho smr nmin
(laš.).

zapraž, -že, zapražení 1. pípež
(hor.), 2. udía nco na jednu

zápraž=jedním tahem, bez pestávky
(Vah.). Vaa na jednu zapraž = na
celý den hned ráno navaené jídlo

(laš.). Srovn. vypažka.
zaprohnút, zaprchat: Chvaía Bo-

hu, pkn nám zaprchío ! Na vesno

nám fetos asto zapchaío.
zapíhtý pass.=:zapažený: Voíky

zapíhíé (val.).

zapíhnút se: arodjnice ukradla

hospodyni, na kterou se zapíhla,
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pometlo z= umínila si jí škoditi (Mor.
lid 146).

zapíf 1, vrata, dvei =: zastriti,

zavíti na závoru. 2. nemocného do
beta, aby mohl sedti (Vah.).

zapít se koho, zíci se: Potym
se jim šelma zape (Suš. 392). Sám
pan Ježíš zapel se nás (Suš. 776).

Zapéí se víry, zapéí se Boha.
zaprodaný, od prodavae kupci

zamluvený (val.).

zaproslf = poprositi: Pkn ho
zaprosíí (val.).

zaprse, -sn,f., záspí,náspa(Zár).

záprtek, -tka, zkažené (shnilé) vejce.

zapta, poprositi: Zaptaj ho! (val.).

zapustaif si: Nch dti, nch si

trochu zapustaa = zadovádjí (laš.).

zapustatný: Byío to zapustatné
= zarostlé lesem (hor.).

zapýit sa, zaervenati se (ej).
zára, záe: Dzeveka, bieíá zára

(Suš. 452, hor.).

zarába, nakládati, zacházeti: Dosi

bude s ním horší zarába, než on
viF se mnú zarábá (val.).

zaadit, pomoci : Kdo eše nco
ihéí, zaadit druhém. Jak si kdo
mohJ zaadit, tak si zaradíí. Nemožu
si zaadit na krávu (Zl).

zaratlt nco, založiti nkam, kde
toho nelze najíti (val).

zarazi: 1. Oves neurostí, sucho
ho zarazilo. 2. Tu sobotu ped no-

vou nedlí, kteráž jest první nedle
v msíci záí, zaráží se hora, od kteréž

doby lidem cizím do vinic vcházeti

se nedovoluje. Toto zarážení dje
se zpsobem slavnostním (LN. II. 14).

zarážka v. pluh 7.

zaenova sa: Ve už táhne na
desátú! Jak zme sa zaeovali !=
za ei zapomnli na as (Slav. CL,
X. 378). Tatíek sa zaeovali s Ma-
tyjú (ib. 133).

Záii, pole za ekou.
záida, zaízení, poádek: U nas

(v obci) nni zaidy (laš.).

zaíkavý: Poradila mu jakási stará

baba zaíkavá = co zaíkává, zaika-
ka (Slav. L. X. 370).

zaínaf se, zaezávati se : Vuz se

zaina do blata (laš.).

zárobek, výdlek (laš., hor.)

:

Chodí na zárobky.

zarobif, zarábat, vydlati (val., laš.,

hor.): Zarobím si groš.. Ten je za-

robený =: má už dost (Dob.).

zarodit =: obrodit, ovoce míti : Šak
sem byla zarodila ervenýma mali-

nama (Suš. 322).

zárosty, pl. m. ; V prkn z pro-

stedka kmene ode den ezaném
bývají léta na plocho, které se pak, na
p. na podlaze odštpují (val.).

zarostlý, vousatý: Je zarostlý jak

žid. Zarostál do zerzava=:ml zrzavé

vousy.

zárostupka, druh jablek; mají

stopku zahnutou, zarostlou.

zarondif : Tu smnku zarondil na
úad = nechal z neopatrnosti tam,

nevzal jí s sebou.

zarovno == zárove,
zárožník v. stecha.

zárub, -u 1. rozhraní dvou les
rzných majetník (aleje) Df. 2. Ptá-
ník v haluze od kmene poínajíc až

po vtve veže záruby, do nichž na-

strká vjic (Zl.).

záruba, ohrada, plot kolem pole,

aby dobytek na n nevcházel (laš.).

zarúnit: Zákopy (u cesty) sú za-

rúnné = bahnem zanesené (Zl.),

zarst, -u, plevel : Ten zarst vy-

trhávajú (val.).

zarušaf, -šám (ruši): A hnedkaj
rybae luny zarušali = zatahovali

na vodu (Suš. 186, laš.).

zarúšat šaty, zarousati, zamokiti
rosou.

zarútit, zasypati ; zarútný (zaru-

ený) : potok, rybník atd,= zanesený,

zasypaný, zabahnný.
zaruž, -a, pryskyník = žarúžek.

zarva, výmol: Voda zrobila zarvy

do behu, do pofa (Kt. z Ostrav,).

Zárybnií, pole za rybníkem (vM-
ín : Zárybník, v Zárybníku ; tak i Za-
brána, v Zabran).

záryja, -e, rozsedlina v Radhošti
(val.).

zárypa, hluboký píkop (val,).

zarýpaný = zaskítaný, špinavý:

dit (hor.).

zarza, -e, rez (laš.).
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zarzavka, zerzavka, zrzavka, sto-

jatá voda zrezovatlá (laš.).

zasedat ím, nasazovati plod

:

Pro kalino neprokvétáš, malinami

nezasedáš? (Suš. 322). Bilym kvtem
prokvitaj a jablekem zasedaj (Suš.

437). Strom, který stojí prosted ráje,

erveným jabkem zasedaje (Suš. 38).

Blýská-li, když kvete hrách, nezasedne
(Mor. lid 87). Letos nám zemáky
máto zasedíy.

zasedavé hrušky, které pro trpkost

špatn se hltají, »v krku zasedají*.

zasej (slov., val., laš.), zasejky, za-

seky (laš.) = zase.

zasik =: zas (Tišnovsko).

zasíptý, chraptivý.

zaské, zaskék, zasék =: zas (Btcha).

zaskoi: »Zaskoiio n pod mos-
tek*, když vlítne kousek jídla do
prdušnice (val.).

zaslúžený: Je zaslúžený trestu,

odmny == zasluhuje (val.).

zasmáženíca, zasmažená polévka.

zásmažka 1. jíška. 2. druh tance

(Bart. II. 406).

zásmf, -i, f., snt v obilí (záp.

Mor.).

Zásmta, píjmení.
zasmoiiga sa, zasmoliti, ušpiniti

(val.),

zaspa ]. usnouti: Obá dvá za-

spali. Zazpívá! síavíek v zeFeném
hájíku, probudíí Janíka, Janíek
Aniku (Suš. 155). Lahnuí som si

a nmóhoí som duho zaspac (Dob.).

2. spáti pes as a tím nco zame-
škati : Já sem nezaspala, ja sem skoro
stala (Suš. 558). Viféj dti nastávajú,

otenáše zaspávajú (Suš. 46).

zaspived, hieracium pilosella

(bot.).
_

záspja, pl. záspje, závje snhové
(záp. Mor.).

zastání: Otec má zastání od syna
= syn ho zastává v práci (N. Msto).

zastaraf koho, starostí komu na-

dlati : Jeden (z dtí) mne zastará,

tak, druhý mne zastará tak (laš.).

zastaraf se, pojmouti starost:

Král na vojnu zavolal, sedláek se

zastaral (Suš. 107). Tak sem sa vera
zastarala, jak bude! (val.).

zastat 1. Beka zastala celu hrad-
ská, co byla tak veliká =r ležela po
celé silnici na pi (val.). 2. pekva-
piti : Zastáí zíoéja na komoe. 3. býti

s nco, míti nco na starosti : Ten
už nco zastane! = vykoná ádný
kus práce. Téj práce on nezastane.

Toho já sám nezastanu ::= neokonám.
Všecko sám mosím zastávat. Domácí
prácu si žena sama zastane. Dvica
mne už ve všem zastane. 4. = vy-

státi, vytrpti: Na té robot lovk
mnoho zastal (záp. Mor.).

zastátý, posud nevyplacený: Má
u nho zastátú službu, úroky.

zástava 1. na zástavu mele mlyná,
který nemá stálé vody, 2. zácpa v tle
(val.).

zastavíf sa : Za chudobu sa žádný
nezastaví :=. nezastane se chudobného
(Suš. 783).

zasten == týž (Btcha).

zástra, za stará šátek vbec
;
po-

sud : zástra bílá= bílý šátek na hlavu

na znamení smutku o pohbe pí-
buzného (Jicko), vyšívaný šátek na
hlavu (Vyhl. VI. XVIII. 1050).

zástoTé, místo za stolem : Potom
si posedali hosé do zástofé (Slav.

L. X. 383).

zástolníci, obecní úad o valné

hromad za stolem sedící (arch. I.

107).

zástraž, -e, f., stav z desek ve
vod: To se udlala ve vod taková
zástraž = daly se do desky, aby se

voda zvýšila, v níž by se opraly ovce
ped stiháním (Jimramov, Pav.).

zástežka v. stecha.
zastínný (stí) : Je zastrínné =z

na vod tekuté se chytá led (Dob.).

zastrkadto, držátko na péra oce-

lová (val.).

zastrkovadlo, závora u dveí(Br.),
zastróhnó olvko = oezati tužku

(Btcha).

zastruený : Už je rýv zastrueej,
idem ho sadit= už réva puí, raší

(dok. 146).

Zástruží, pole za struhou (Tlu-

maov).
zastt =: zástofé (v. t.): Plny zastuJ

ich tam šedi (laš.).
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zastúpit: Kráva zastúpita králíka

= zašlápla (val.). Zastúpi nkomu
cestu = vstoupiti do cesty. Zastúpit

koho = ujmouti se nkoho. Zastúpili

eše to eksekucí = pedešli (Jicko).

Devná rozeschlá nádoba horkou
vodou se zastúpí =: srazí se, že pak
už netee.
zasvcený de, svátení: Vera

bel zasvcené de (Suš. 604).

zasvítit se, zatpytiti se: Zlatý

prsten zasvítil se (Suš. 1 14).

zašacený, šatstvem zásobený: Ne-
vsta je dobe zašacená (Vlk 83).

zašantroi: Všecko íacno zašan-

troíí, aby ml za pi =: prodal pod
cenou (Vlk 87).

zašeret, zaštrkati, zarachotiti

:

Uderiía sem sa do dveí, tak mn
zuby zašereíy (slov.).

zášip: Má na nho zášipy =
s kopce (N. Msto).
zašípi = naštpovati : hrušku

(val.). Ten je zašípený! = všemi
mastmi mazaný (Vek).
zašoglat, zatáhnouti: Zašoglé

za kloko, esle só doma (sev. Mor.).

zasípat, zašpiniti: Kdo mojí ga-

rance frtúšek zasípat (Bart. III. 737).

zašipfaf= zasípat (Kt. z Ostrav.).

zašišmat, zašpiniti (záp. Mor.).

zašif : Luom huby nezašije (aby

nemluvili, neklebetili) Vlk 104.

zaškaredit se, škared pohléd-

nouti: Na mn se nesmí ani trošku

zaškaredit (dok. 149).

zášlcleba, ervánky veerní: Na
západ je záškleba, budou vtry
(Tel).

zaškrátaný, uskítaný, ušmíraný
(val.).

zaškrený: Když je zem ztvrdlá

následkem dešv a náhlého oschnutí,

>je to také zaškrené<, tvrdo se to

kope i oe (Df.).

zaškrraf: »Nezaškrraj!« o mlsném,
který chtiv pohlíží na jídlo (Vah.).

zaškudtý 1. zarostlý, vousatý: Ja,

ert - yž by a poznat, dyž si za-

škudtý taják židaisko! (Vlk 90).

Škrábal ho (dít) zaškudtú bradu po
lícoch (Slav. L. XII. 132). 2. hu-
bený, zakrslý: prase (val). To dlóhy

Bartoš: Dialektický slovnik moravský.

obili se lepši mtáti jak takovýto za-

škudtý (han.).

zaškutif, zavrbi, zaškvai, vyvésti

nco (jako »škut« dlává): Ten šku-

tina zas cosi zaškutit (laš).

záškvara 1. mrzutost, hádka, hnv
(val.). Princ už dávno znamenal, že

matka královna mla na jeho ženu
záškvaru = zlé oko, s kopce (Kda I.

187). 2. paskuda, nezbednost: Pa-

chotci vyvaali na pastkach zaškvary,

a im vc zaškvaili, tym mifejši byli

(laš.). 3 kdo nco zaškvail, nezbed-
ného vyvedl (laš.).

zašl'ápit = zašlápnouti: Janoškova
kráva zašTapita páva (Bart. II. 50).

zašmúraný, omounný v oblieji.

Srovn. uskítaný.

zašuchtaný, umounný v šatstvu.

zašustif: Krev ho zašustiia = ža-

hla (Vlk 107).

zašvrliga, zašvehoHti: Zde onde
zašvrligát eše nekerý ptáek (Slav.

L. X. 371).

zaf, — zaju : pes, husa, kráva zaje

= otvírá hubu tžce oddychujíc (val.).

Ledva žaje = dýchá (laš).

zátaha : To byto zátahy = ople-

taek (Perov).

zatahovat: Rybái, zatahujte moe!
= roztahujte síti po moi. Ponejprv

zatáhli t. sí (Saš. 86). Zatáhni už

jednúc to hrdto, vole= umlkni (Vah.).

Polynka je rozeschlá ; dé jo do vod,
hábe se zatáhla (Maš.)

zatahýc!: »Šijem boty do roboty
— zatahýc!* pi tom se udlá ru-

kama jako švec, když zatahuje dratev

(Slav. L. XII. 188).

zatarasený, zanesený: zákopa sme-
tím, bahnem (val).

zatarastit, nco nkam založiti,

že potom nesnadno nalézti (záp. Mor.

;

na Br. zataraždit).

zatarmanif: Kajsmi to zatarmanil.?

= zaratil, podl (laš., val).

zatasený: Ma zuby (škran) za-

tasene r=i zaaté, zatisknuté (laš.).

zafa: On koníkovi zaat, na ker-

chovo pospíchat = dal ostruhy (Suš.

92, laš.). Ved ho zaat = popadl.

Zatíná sa v ei = zajiká se (Jicko)i

35
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zátrka 1. mléná polévka, do níž

se zate trochu mouky. 2. máka na
zelí (=. záhuška) ; zati zefe (Fren-

štát). 3. r= strky (v. t.) val.

zátesek, zátinek, vrub vytesaný
(slov.).

zatínat sa, lekati se, zajikati se

strachy (val.).

zatipka (zapa =: zacpati), zá-

cpavka, na p. u kamen zátvora,

jíž se zastrkuje trouba (laš.).

zatisknút hubu pevn zavíti

(Podl.).

zatisnúf^ zatisknút', zatlaiti: N-
zatisni m :^ neumakej (laš.).

zátka, hadry, jimiž se zatkává

trouba od kamen (Lor., hor.).

zatka 1. zacpati: zátku (špunt)

hoi. 2. Okýnko nebylo zatkané =
zastené (laš.).

zatkiý, pass. : dveí zatkíé := za-

tknuté, zapené (val.).

zatknout se, zadusiti se (Jemnice).

zatmt : Zatmli zme v lesi = tma
nás zašla. Nechote, zatmíte

!

zátoína, vír v ece.
zatoif : Ty prútky sa musíja za-

toi do šatka = zavinouti (Slav. CL.
X. 373).

zátoka, louka, okolo které voda
se otáí (N. Msto; i jméno tratí)

za toFko, že = jenom že : Na
Lhotky je hodinu, za tolko, že je to

do kopca (hor,). Srovn. o toFéj že.

zatonú, poboiti se do bláta, do
louže (Vah.).

zátop = zatopení
;
pl. zátopy, doba

denní, kdy se v jizbách zatápí (val.).

za to že =:: protože : Tady može
byt kdysi rovina, za to že voda to

vymílá (slov., val.).

zapa, iter. zatipat, zacpati (laš.).

zatrápený, euf. zatracený: Zatrá-

pená tá jedla, dyž se nic nezefeiíá

(Suš. 264).

zatrápenúcný, pezatrápený (val.).

zatrápi = utrápiti, usuzovati:

Mia sem taky bol, mysleía sem, žem to zatrapi (laš.).

zatás sa : Sak na máfe sa za-

tásío, že sa vykísáí = o málo bylo,

málo chyblo (Slav. L. XI. 435).

zatrávený, travou zarostlý: pole,

zemáky, atd.

zátepka, mouka, kterou se »za-

tepává*, zavauje do polévky (val).

zatrha= zatrhovat (val.).

zatrhovat L v ei = koktati (N.

Msto). 2. Eše poád' zatrhuje do
nminy = poznati z ei, že je N-
mec. 3. pomlouvati: Co enem poád'
na ma zatrhujete?(Vck.). Starý Kú-
paía o Antošovi nechéí ani u, a

dyž, tož na zathái =. mluvil proti

nmu, hanl ho (Slav. L. XII. 131).

zatísnít, zaneistiti: Žaludek se

zatísní (záp. Mor.).

zatít sirkou ve stodole, ve slám
:= zatrousit a tím zapáliti (val.).

zatrmat: Až semkaj ma zatrmali

= zatrmáceli (slov.).

zatnit zahradu, trním ohraditi. Já
tob chodníek trním zatním (Suš.

290) = nastavím trní, abys po nm
nemohl choditi.

zatrúsit, z neopatrnosti kousek
holaviny upustiti do holavé látky:

Zatrúsit ve stodole (z dýmky, sirkou).

Daj pozor, a nezatrúsíš!

zatú, zatím: Ti zatud pojedli

(Kda I. 169).

zatupi = potupiti: Zatupíí tým
ddinu (val.).

zátvor, -a, pas na tchoe, potká-

ny a p. Má otvor se zvláštní spouš-

tcí deštikou, která zapadne, když
tcho vleze.

zátvora 1. = zátvor. 2. posouvací

trámec, kterým se v noci uvnit za-

píraly dvée. Chlévové dvée zavírají

se na noc z nitra kížem: s vrchu

se spouští zátvora, napí se posou-

vá závora (slov.).

zatvrda: Turky už zatvrdaía =
zrála.

zatvrdavý, trochu tvrdý.

zatýit : Když víno dozrává, vino-

hrad se zatýí, je zatýený : hota
(hlída) uváže na vysokou ty jablka

a zeliny na znamení, že se do vino-

hradu nesmí.

zatýkat 1. Okna malé máte, dvér-

ka zatýkáte = zamykáte závorou

(Bart. III. 225). 2. »Už a dech za-

týká*, praví zádušlivý (val.).
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žatým 1. sotva, jakmile: Žatým
svitá, už každý bží k potoku sa

umyt (val). 2. než : Žatým som sa

obrékoí, maí som už neskoro (Dob.).

zatynúf, zatonouti: po kolena do
bíata (laš.).

zatyt: Hus zatyía = sádlem se za-

dusila.

zauctovaf, vzdáti úctu (Dob.).

zaušnice, pl. f. = myši: dtem
vyvrhne se na krku boule, provalí

se, a zas druhá (záp. Mor.).

zautek =: zítek (laš.).

zavaditka, jméno hospod u silnic.

zavadit: »Kdo se radí, nezavadí.*

závadka: To byíy edem závadky
= záminky (val.; srovn. zavést se).

zaváka, zvláštní hodový tanec

(Mor. lid 66).

zavadnú, trochu povadnouti: se-

no, utržený list. ObiFé závadné, dyž
je sucho (val.).

závata, erný mrak : erná závaía

ša (val.).

zavaTený 1. Ceiý svt je zavafený
= zachmuený, zamhlený (val.), 2. =
zavalitý, tlnatý.

zavaiif sa, zavaTovat sa. 1. Vým-
no sa kráv zavaliío = oteklo, za-

tvrdlo. Má zavalený krk = oteklý

(val.). Zavaluje sa mu na líc taká
ha =^ narstá (Dob.). 2. zavaFova,

peložený kraj pišívati po ruby (val.).

zavait nkomu nco, prodati vc
špatnou, sob nemilou: Sak to n-
kom zavaím ! (Zl.).

zavanovat: Letos je špatná zima;

esli bude bai Teto takové, tož Pámbu
zavaruj ! =: opatruj (val.),

zavázat, pekážeti, v cest býti:

Uhnte, nezavazajte nám ! Di neza-

vazaja! Dtúhojím starý Machafa ne-

zavazát = brzo po té umel (Slav.

CL. XII. 75). Dyž mám líit a ma-
zat, on mi pijde zavázat (Bart III.

345). »Sak už vám tu nebudu díúho
zavázat!* (kdo, vda, že jest druhým
na obtíž, hodlá odejíti, nebo tuší,

že brzo ume).
zavázat: Zavázal si s ú svt

(o »dvrné* známosti).

závazek, kestní dárek od kmotr
= vázané (Vych.).

závdanek = závdavek.

zavdaný, trknutý, podnapilý (N.

Msto).
zavdat, závdankem dáti: Navra

mn, má milá, co sem ti zavdal. Ne-
zavdal si mn jenom prstýnek (Suš.

597).

zavdy znamená více než nkdy a

mén než asto : Chodívá k nám za-

vdy. Zavdy tam bývám. Zavdy pišli

na besedu.

zaveeif sa nkde, do pozdního
veera se zabýti : Zaveeíl sa u nás
(val,). Dyž sa na poli zaveeili (Vlk

12).

zaveda v, ve dn.
zavit se: Zavse, že nepovíš!

:^ zavruj se, ekni »na mou vru!*
(ND. 40).

zavrucha, -y, m. 1. neposeda,

2. kdo všecko >zaveruší«, založí (val.,

laš.).

zaverušif, nco nkam založiti, po-

díti: Je to kdesi zaverušené = nelze

toho najíti (val., laš.).

zaverušif sa, zabaviti se, zdržeti

se : Všeci tam byli, enom Paveí s Fran-

ckem sa desi zaverušili (Slav. CL.
X. 303). Janek nezaverušíl sa pi mu-
zidze tak dlúho jak první ráz (ib.

XI. 179).

závs na okn, co vpadá v pant,

na se okno zavšuje (laš,).

zavsi=: obsiti: Mj by ma za-

vsil (Dob.).

zavsltý zámek, visací (Vah.).

zavést: 1. Dyž sa syn žéníí, zavédí

mu otec chaíupur=vnoval, odstoupil.

Já sem mojímu zavédía svoju poío-

vicu (v manželských smlouvách pro

pípad smrti). Já jí nic nezavodím =
nezadávám. 2. Co s ú zavedeš.^ =
poídíš. Milý hospodái, co si s tou

holubicí zavedete, když vám ji chyt-

nu? = co si s ní postihnete, na vám
bude? (Kda II. 179)

zavést se, zavodit se 1. pospíšiti

si, ponáhleti se : Zavete se ! Zavo
sa honem! ist sa zavodil zz velmi

si pospíšil (val., laš.), 2. Zavédí sa

k ním na besedu = dlal, jako by
byl pišel na besedu, ale chtl si

vlastn namluviti dceru. Veét, že

35*
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chlapíci sa k ním zavedli, aby Jánka
snadéj vyíúdili z donnu = vzali si

záminku (Slav. L. X. 299). Zavedli

sa, že kupovat tele ^ vešli pod zá-

minkou, ale chtli nco jiného (Zl.).

Pijely do msta a zavedly sa ge

Kúpaíom, že kúpisúkna na papue
(záminka : matka picházela s dcerou
za synem Kúpalovým) Slav, L. XI.

227. 3. Sem í pikazovala, aby sa

s tým odrhú hrub nezaváala =^

nepouštla (val.). Zavedla sa s ním :=

udlala si > dvrnou* známost. Dyby
sa s ním nebyla zaváala, nemusela
na to pí (val.). A jak bech nepla-

kala, dež poctivá néso; zavedla sem
se s milém (Suš. 412). Je s ou za-

vedenej, euf. má s ní dít (Mor. lid

103).

závija, -je, koza »zavitá«, t. j.

s ernou hlavou (val.).

zaviják, kolá složený na zpsob
zavené knihy (han.).

zavijanka, otep slámy pomrvené.
zavijat, epiti nevstu (Df.).

zavírat na kolo, na dv kola =^

zahamovati vz (záp. Mor.). Knz
mšu sv. zavírá = koní (Suš. 23).

zavírka, když nevsta ženicha ke

dveím vyprovodí, dvée za ním za-

vírá : enovali spolem na závirce

(vých. Mor.).

zaviovaf= zavírati : Do komrky
ich zaviuju (laš.).

závis nad vodu, koví nad vodou
visící (val.).

Závis, tra (Rovensko).

závisfa, -t, m., závistivec, závisti-

vý lovk (od Bzence; na záp. Mor.

závista).

závisti, závidti: Un nam to zá-

visti (laš.).

závistno je mu to, dyž vidí . . .

= budí to jeho závist (val.).

zavíšif pole, postaviti na nm vích

od škody, zahájiti (Zl.).

zavitané dit = neslubné, dít
závitky (laš.).

závítek, sochor, kterým se pi-
tahují etzy na voze naloženém.

závitka, svobodná matka (slov.,

val., laš. i pol.), protože nesmla no-

siti lelíka (copu) spuštného jako

dívky svobodné, nýbrž zavitý a oto-

ený kolem hlavy jako ženy vdané.

závitkovité devo= poslunité (v. t.)

laš.

zavíva, profukovati: Je mn hrub
zima, vtiek zaviva (Suš. 180, laš.),

závta, -e, f. = závora (val.).

závtaka, závlaíka, devná závora
ve dveích; otvírá se železnou »klu-
kou« (val,).

zavtákovat pluh, dáti na vláky
(v. t.).

závtažka, zavlažení: Pošli na pivo

na zavlažku (laš.).

závod: »To já edem pro závod
prodávám, abych nco od lidích do-

stál ^ abych se mohl zavést', na oko,

pro jméno, abych zakryl žebrotu
(Vah.).

Závodí, pole za vodou.

zavodit sa, pospíšiti si, v. zavés
sa (val.).

závodn dva, vábivé, vábné (val.).

zavont, zasmrádnouti: Maso za-

vonlo (han.),

závozník, svoe zastrený na
konci rozvory (v. vz III. 14).

zavracat dobytek, obraceti od
škody na pastv (val, hor.).

Závrat, pl. f., les (Vizovsko).

závratina: Ma tu rofu v takej za-

vratin = u lesa, kam vzduch dobe
nemže ani slunce (laš.)

zavrátit se : Hlava se mi zavratiía

=. dostal jsem závra (laš.).

závrbek, pastvisko vrbovým prou-

tím ohrazené: Spolen tu na tch
závrbcích dobytky své mají pásti

(Tov. 229). 2. tra u Nákla a j. (Kt.)

zavrhnut sa : MoIé sa zavrhli

v kožuše, ervi v sye. Stokías sa

v zemi sama od sebe zavrhne (tak

o rozplemenní každého hmyzu a

plevele).

zavít: Zaveli zme si moc statkuóv

= na zimu ponechali (Dob.).

zavitý: Dvr veliký, pkné za-

vitý = který lze zavíti; zavitý,

který jest uzaven (Vlk 46).

Závrší, pole za vrchem.

závrtek, jeskyovitá prohloube-

nina, vodou kolmo do zem vyhlo-
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daná, jakých je hojn ve vápenco-
vých horách mor. Krasu.

zavrka: Hrách na Tebicku se

seje do zavrky, t. j. zaseje se a za-

oe.
zavzaf se: Obih' se zavzato =

ujalo, zakoenilo se (laš.).

zazavdánít nco, dáti závdanek
na nco.

zazdrok, zázrak: Afe zazdrok!

ale zazdroku! íká se tom, komu se

divíme (Lor.).

zazdzf: Zazdžiol na trnu = za-

chytit se. Zazdživo to do potoka =
zabíhá (Frýdecko).

zazerzat, zarezavti: Nž zazerzá

(dok. 238).

zažim: Kobzofe eše v zemi za-

žima= neporostou, zakrnjí pro zimu
(laš.).

zazimovat: Nevím, bodeme-limct
letos dobe dobetek pícó zazemuvat
^budemeli mít dosti píce na zimu
pro dobytek (Maš.).

zažírat, uzrávati: Na písenaté
pd spíš zažírá (Jimramov, Pav.).

zazizovat, zvdav na nco po-

hledati (Kt.).

ZázmoTa, -á, pl. n., vinohrad za

zmolou (Osvtimany).
Zázmoníky, pl. m., tra (Boetice).

zazobaný, zámožný: Ti sú za-

zobaní!

zazolif (zal), ušpiniti : košuFu (laš.).

zazpívaf: Kohút ho (erta) za-

zpíval, tož museí kame zhodi, t. j.

zazpíval práv, když ert kámen nes!,

» pekvapil* ho svým zpvem (val.).

zázrak, nadávka: Di ty zázraku

škaredý = maškaro

!

zazvihnút: Ano, pomi zazvihnút!

=: pomoz mi vyzdvihnouti na záda

nši trávy.

zažehnávka, skrovný poheb, po-

kropek.

zažef, -žnu, zapáliti: stodoíu (han.).

zažgnúf brávka, zabiti (Vyhl. VI.

XIX. 41) Srovnej: džignó=i bod-

nouti, píchnouti (Btcha)

zažínat: Zažínaj, zažínaj, budeš
dobrá žnica! Žnte, žnte, dobe za-

žínejte! (Suš. 557).

zažirka, mrzutost (laš).

zažit: Mí zažit rozumu a utéct.

To sem zažila strachu! (dok. 15j.

Afe zme tam zažili ! = >vystáli«.

záživný, kdo si musí živnost vy-

hledati.

Zážlea, bí, pl. n., tra (Polešo-

vice).

zažúený (žúr), zakalený: voda,

pivo (val.).

zbait nco, znamenati, zpozoro-

vati (slov., val): Janek to zbail, že

mu chce odjet (Kda I. 191).

zbadat = zbait: Naša pani ujno
spí, ona zbadá, že's to ty (Bart. III.

736). Už zbadáí, co je = vyrozuml
(val.).

zbáhnút: zbáhJ si nco, zbáhío se

mu neho = zmyslil si, zachtlo se

mu.
zbajdaf, smysliti nco (laš.).

zbatácha koho, naplašiti, pobláz-

niti: ZbaíácháJ dvicu (Slav. CL.
XI. 484). A šak to ten Jastabík ho
tak zbalácháí (Vlk 58).

zbanóchat, pokaziti: Te's to práco
zbanóchál! (Maš.).

Zbavce, pl. m. tra (dok. 189).

zbavi se, zabaviti se: Chvila se

zbavi = mine (laš.).

zbhtý: Súsed je zbhlý takových

vcí.

zbeknúf se: Zle je, dyž se krávy

zbeknu, t. j. daju hlavy dohromady
a hrozn ryu (Vyhl. VI. XIX. 793),

což prý se piházelo, když stádo

pišlo na zbytky po zabitém dobyt-

eti (arch. I. 25).

zbrky, , nasbírané ovoce opa-

dalé (Zl.).

zbsnfý, šílený: Žena jako zbs-
nlá si poínala (Kda II. 111).

zbestvený do eho, dychtivý eho,
bláznivý do eho, »zažraný« do eho
(laš.).

zbíhat 1. koho, shánti: Po ceíém
trhu zme vás zbíhali = bhajíce sem
tam hledali. 2. = zdvihati (záp. Mor.).

zbílko, zbileko, stéblo: Nemáme
zbilka tráve (han.). Šázi maryjánek
po jednom zbileku (Suš. 251). Dit
mlo ruiky jak zbíleka (dok. 9).

zbíranina, odbraka, vržení.
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zbfrat sa, -u (val.) 1. Jak zme sa

zbírali = mli zdavky. 2. Setí sa zbíe
= pkn roste. Hodn sa ten ogar

zbíe = sílí po nemoci. 3. Zbíe sa

mu to = hnisá. 4. Bud se nam teba
zbira = míti se k odchodu (laš.).

zbif : Zbilo nám=: potlouklo. Zbité

boío krupami šetko (hor.).

zbta =: zblo : Kaj jaku zbJu po-

zbie (laš.).

zbi'edat, blednouti: »Ach mF, ne-

pía, má miíá dveko, a nezbFedne
tvé ervené líko!* »A pro by mn
líko mé zbredaío.?« (Suš. 306).

zbFedený = zbledlý: Oka nevy-

spané a zbfedené líko (Suš. 472),

zbrednút s instr. : Líkem zblednúí

(Suš. 169).

zbliknout, zahlédnouti: Jenom sem
ho zblik (Zábežsko).

zblina, zblinka: 1. := zbla, smetka:
Píove tam ve vin jakási zblina.

2. kapka: Nni ani zbliny vody (laš.).

zbík, -a :^ zhía, prohlube v po-
toce (Vych.).

zbtknút: náhle se vznítiti a pra
skajíc shoeti: Roždí v kamnoch hn
zbikne. Stodoía zbikía. Svíka zbíkía

= náhle dohoela. »Boío tusté, pre-

horelo, cenké Fénem zbíkn< t. j.ml
mnoho a všecko utratil, to málo, co
ješt nyní má, mu na dlouho nevy-

staí (Dob.).

zblo : jemnjšího zbla = druhu
(N. Msto).

zbíovitý 1. obilí = silné stéblem.

2. maso = vláknité (val.).

zbtúzaf, -ám :=: zbúza, zbouzeti

(Slav. CL. X. 466).

zbCúznif koho, vynadati komu, vy-

plísniti koho : Zblúzníí ho pod sv-
tem (Vah.).

zbíýaf= zgtýa, zbouzeti (val.):

Kdo hledá, co neschoval, zbíýá n.

zgíýá. Zbíýali, aFe nic nenašli =
slídili (Vlk 91).

zbobrovat, spadnouti: Zbobrovál
ze schod (Zl.).

zboj, loupež: Na zboj sa pobírám
(Bart. II. 54).

zbojstvo, zbojnictvo, vražda, hrub-
stvo (val.).

zborek, -rka, stéblo, lodyha (Zá-

bežsko).

zboit: Jak do komory vkroiía
(nevsta), hned' svj vrkek zboila
= rozmetala ozdobu hlavy (Suš. 433).

Zborovce, pl. m, tra (Blansko).

zbouzet, dovádti: Dti, nezbou-
zejte poád ! (záp. Mor.).

Zbožensko, tra, bývalá osada
Zbožná (Zl.).

zboží: Vedle obilí Slováci, Valaši

a Laši (tito výhradn) íkají zboží:

Pacholek ekl, že mu sám všecko
zboží vymlátí (Kda I. 184). Pasía vo-

íeky ve zbožu (Suš. 1115). Zemské
zboží^ poklady v zemi ukryté (val.).

zbrený = zbrklý.

zbrchat sa, zdrob. zbrcholit sa,

% brati se, zotaviti se : Už sa trochu
zbrcháí (po nemoci, po ohni a j.

škodách). Pi pkné pohod možná
že nekerá réž sa zbrcholí (slov,,

val.).

zbídii se (bed), vztéci se, zbláz-

niti se (záp. Mor.).

zbroja, -je, zbroj: Tíaí-li a zbroja

moja? (Suš. 173). Budu v poFu Fé-

hat, zbrojú se pikrývat (Suš. 590),

zbrojí, coll. n. = zbroj: Že by za

ním zbrojí nosil (Suš. 105).

zbudi se (budný), seškaredti:

Jak sem byla mlada, to sem byla

švarná ; a viFej sem je stará, to sem
se zbudila (laš.).

zbuna, zbuné hFed =^ z boka
(Vah.).

zbudovat si, sjednati, koupiti si

Hospodá i krávu si zbudoval (Kda
II. 124). Zbudoval sem si nový ka-

bát (ZL).

zbiidarma sem tolik penz utratil

=: nadarmo.
zbuja, - e, coll. f. =: zbojníci (laš.).

zbúit 1. bouením probuditi. 2.

Mléko od erné krávy zbúí ved
= zbudí, zpsobí (Mor. lid 297).

Zažehnávám t, vede, z ehokoli si

se zbúil (Mor. lid 207). Zbúily se

mihlísty (val.). Zbúená matka, nemoc
ženská, jeví se ujímáním v život,

velikými bolestmi (val., hor.). Jak
sa vtr zbúí, tož chodník zade (za-

vje (val.).
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zbušii na nem = míti užitek,

výdlek: Na tch kooch máío zbu-

šíte! Moc na tom nezbuší ! Ten zbu-

šii! = vydlal, iron. nic (Zl.).

zbúzat, zbouzeti : Co zbúzáš =
shledáváš.

zbýef: Voíek, jak se dluho n-
vyeže, potom zbyi, t. j. dostane

býí podobu, hlavn velikou hlavu

(las.).

zbýif sa : Kráva sa zbýí, když
neostane stelná a zdivoí (val.).

zbyknout: Keré ste to zbykl.?^
smyslil (Maš.).

zbyf: Pacholek zbýí u hospodáa
ai na druhý rok = zstal. Nemohl
tam zby= uby£, »vydržeti« (val.).

zbytený, nádherný, zbytky, pe-
pych milující : To byli zbytení Tude

(laš.).

zbytek: Ze by ma ruky zbytek

boFety, to ni =: píliš (val.). Chválí

sa zbytkem = píliš. Valíš jím zbyt-

kem jes = píliš mnoho, že toho
nesndí (Jicko). Je zbytky rozpustný

(laš.).

zbytí: Potom teprú s nmá nebylo

zbytí = >k vydržení*.

Zbytka, coll. pl. m., tra (Vizov-

sko).

- zbytkovaf, dlati zbytené vci,

dovádti: Nzbytkuj, ty zbyteniku!
(laš.).

zbytovat (é), zjednati, opatiti si

— rozbytovat, rozmarniti (Jevíko).

zbývata, -y, m., kdo rád (v hospo-

d) zbývá, se »zapotroší« (Jicko).

zbývat: Lid musel robotu a všecky

jiný povinnosti zbévat (Vyhl. II, 75).

zbývaf sa, píti se: AFe cosa budeš
zbýva

;
pecéj to vím lepší než ty

!

(val.).

zdájný, scheinbar; zd. vc, wahr-

scheinlich (Kt. z Ostrav.).

zdáTa = zdáTša, z vtší vzdáleno-

sti (val.).

zdáTava, veliká vzdálenost.

zdaTeky, ze zdaleky =: z daleka:

Ze zdaleky sa pošklebovali (Slav.

L. X. 32).

zdáTka = zdálava: To je zdálka

do téj Prahy!

zdání, zpráva : Dostali zme zdání,

že (Pod!.).

zdaovaný, na zdávání: šaty zda-

ované = svatební (val.).

zdara: To je istá zdara ! iron. =
nezdara (val.).

zdarebnif sa, státi se darebným
(Vek.).

zdaíf sa, pihoditi se: Dyby sa

vám tam zdailo í. Všelico sa zdaí
(val).

zasít, zasený, zdsiti (hor.).

zdát se : Co se ti nezdá ! = co »ti

napadá*. Ani by se nezdálo = ani

by nepomyslil, neekl.

zdávati, oddávati: Devt muž si

ty mla, s žádným zdávaná nebyla

(Suš. 3).

zdávif : Sedla na zem, dala si hr-

nec meze nohe a zdávila ho kolena-

ma = sevela, pitiskla (Vyhl. I. 46).

zdavka (val.), zdavky (pl. f, slov.)

=: oddavky : Po zdavce ujel král sám
do svého hradu (Kda I. 132).

zdavkový : Jeden prsten byl zdav-

kový =: snubný (Kda II. 29). Mám
eše zdavkuvý šate (Maš.).

zddit: Na tem moc nezddi =:

nezíská (sev. Mor.).

zdechl'a, -aa, malé a slabé neb
hubené dobyte: Kupuje takové zde-

chla. Kusek masa za takého zdech-

laa (laš.).

zdechTaený, zlenošený (Vek.).

zdechraislo, veliký lenoch: Ten
Antoš Trálk, ve to je zdechlai-

sko (Slav. L. XIII. 112).

zdeciiTák 1. slaboch : Un je zdech-

fak na prsa (val.). 2. lenoch : Ozef
je takový zdechlák (Vlk 65).

zdechibvaf, lenošiti: Vil enem
zdechluje a slámy kížem nepeloží
(Vlk 86).

zdeclitý, líný (val.).

zdeciinú, umíti (o lovku, jako
v st., hor.). Pidal kúsek jalovca,

aby ohe nezdechl (val). V kamnech
zdechlo. Svtlo zdechío= zhaslo(ZI.).

Malíkem potfáál tabák, aby mu
ve fajce nezdechlo (Vlk 88). Ani
jedna hlava (naštpovaná haluz) mi
nezdechla = všecky se ujaly, chlubí

se štpa (Zl).
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zdéTaj = zdéTá, vzdélí: Natáhnuí
sa ja zdéfaj =jak byl dlouhý (Dob.).

zdta, sundati: Zdlaj šátek!

(s hlavy). Jura zdíáí hrnek (Slav-

L. X. 302).

zdéFka = délka.

zdéTmo, napozdél (laš.).

zdnica, zdná chalupa (val.).

zd, -e, f., železný kroužek nebo
železná obru, kterou se svírá devo,
mlýnský kámen a p., aby nepuklo.

zdrák, útk (Vek.).

zdrba 1. mrcha, niema (Fren-

štát). 2. coll. = luza (slez.).

zdrák, veka ze zdové (odro-
vé) mouky (laš.).

zdrec, -rca, m. 1. pole neúrodné,

hrdeln (val.). 2. jemnjší záboj ko-

nopný; jídal se, chutnal jako potlu-

ený mák (han.).

zdrovaf, zderesova, uhánti, utí-

kati (val.).

zdrygaf= zdrova: Mach nad-
hodil si škrošu a zdrygát (Vlk 37).

zdéšif sa, dáti se na déš: Možná
že sa veer zdéší (val.)

zdšenec, -nca, hypericum perfo-

ratum (bot.).

zdírat 1. maso, háuteln(Zl.). 2. r=
zdrova, utíkati (val.).

zdívúi, zdivoiti (divúr): Lée
jak zdivúený (Slav. L. X. 382).

Prasa bylo zdivúené (ib. XIII. 418).

zurbaf sa, namáhav se zdvih-

nouti: Zurbaja sa štracháí sa dóm
(Vlk 39).

zdohnat nkoho = dohnati.

zdohodnót = uhodnouti (Br.).

zdojky, pl. f. mlezivo (v. t.) záp.

Mor.
zdolif nco= zdolati, zmoci: Toho

já nezdolím (Jicko). Zdolíl sem to

práco (Maš.).

zdomnívat sa = domnívati se: Co
sa ty zdomníváš, že já sa ti prosím?
(Suš. 413).

zdomy = z domu : Idu vil zdomy
(Vek.).

zdovdi sa = dovdti se: Až
sa mamky zdovím, teprv ti já povím
(Suš. 371).

zdadio, zadio = zrcadlo (Kt,
(z Ostrav.).

zdrachtif nco, pekaziti; nkoho
od neho, odvrátiti, odraditi (han.).

zdrafý, zdráí=: zralý (Jicko, laš.).

zdrap 1. neúrodné pole v behu.
2. hubené dobyte: Kúpíí takové
zdrapy ; za fatku ich dostá. 3. staré

haraburdí.

zdrapák, útk: Chíapi zažili roz-

umu a dali sa do zdrapáka (Slav.

L. XI. 93). Dáí do zdrapák =
utekl (val.).

zdrapit, dopadnouti, chytiti: Zdra-
pili ho (Df.).

zdrapifsa koho, zbýti: Tak, tak,

že sem sa ho zdrapíí (val.).

zdrápi, ukrásti (val.).

zdrapova, upalovati (val.).

zdrasnit: Von jenom ho zdrasnil,

abe ke mn nechodil = pemluvil,
odradil ho (sev. Mor.).

zdrav: »Zdraví zkazovali, zdraví

ekali, zdraví požávali, zdraví no-

sili U a p. dkuje se tomu, kdo po
nás nkomu vzkazuje pozdravení,

kdo nám pjil penz a ekal, komu
splácíme vc pjenou, kdo nám po-

máhal vc nositi. > Zdraví páni byli i

«

(v koled). »Zdravseprošéí!« »Zdrav's,

Vašku, tancováí!* íká se tomu, kdo
maje nkde njaké poízení, špatné

pochodil (Zl.).

zdrávnout, ozdravovati: Ode dne-
.ška bodeš zdrávnót (Br.).

zdravuTký, hezky zdravý (val.).

zdravý jak rys, buk, cveek, ken,
epa, oech, fík, výíupek, lusk, struk.

zdráža, -že, zdražení, drahota: To
je zdraža, nlza teho ukupi (Kt., laš.).

zdrhá : Maso tvrdé, jak zdrhá (val.).

zdha, zdrhnut 1. Stisknutou hrstí

strhovati listí s vtve. 2. Švec zdrhá
dratvu zdržkem ^^ petahuje nataže-

nou dratev svinutým hadrem, aby
srovnal smolu, aby zdrhnul silné vrstvy

smoly (Slav. L. XI. 434). 3. utíkati:

Zdrhali zme dol grúnm (Suš. 536).

Srovn. pol.: Dobrego czíeka wqž si?

nie chytá, ino przed nim dre= ucieka
(Lud IX., 1903 str. 65).

zdrhnú sa z eho, vymluviti se:

Ten sa ze všeckého zdrhne (val.).

zdrobit: Zdrobila mne zima =
rozrazila.
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zdrtky, pl. m. drobky, kousky
v polévce (záp. Mor.)-

zdrúzgaf, -žu: Div si nohy ne-

zdrúzdáí = nepolámal (Slov. obr. I.

326). Celý se zdrúzgal = potloukl,

polámal (Kda I. 61). Krúpy všecko
zdrúzgaty. Zima ho zdrúzgaía= zdro-

bila (val.).

zdržeic v. zdrhat' 2.

Zdubina, tra (Blansko).

zducn po nkom, okiknouti
nkoho : Hospody zducnta po nich,

hned pestali (Lor.).

zduno, udatn (val.).

zdúpa, zpráchnivti (Vah.).

zurbat sa, zbrcha, zveti se z ne-
moci. Že sa's peca zurbáí ! = zdvihl

se a jdeš (val.).

zduva, -a, atriplex (bot.).

zdúva, utíkati: Ten zdúváí, až sa-

prášiío ! (val.).

zdúvit sa, zbortiti se. Deska
zdúvená =z zbortná (slov. val.).

zdúžif (duha), sesíleti: Od loska
jak zdúžíl! (Vlk 17). Sak on chas-

níek bude chodi, až mu trošku

nožata zdúžá (val., hor).
zdužnf=zdúži: Dyby moh edem

trochu zdužn I = sebrati se (Vah.).

zdybnúf = zgygnút, tajn vzíti,

ukrásti (laš.). Srovn. zgebnú, zgabnú.
zdybnúf se, zmizeti: Zdybnul se

a neni ho (laš.).

zdygnú, klopýtnouti (laš.).

zdýmaf, ztžka dýchati: Zdýme,
jak krmná hus (val.).

zdýmif: Ve já sem zdýmít už

hotové metíy, euf. ukradl (Vlk 11).

zdýmTe, pl. f., hubavice, pupence
(laš.).

zdymnúf 1. utéci: Já bych z ta-

kovéj služby zdymnút (Jicko). 2. ^
zdými.
zebranc, ca, nalezenec, Bastard

(laš).

zebraf se 1. Kdo má na sob
njaký nový šat, tomu na Valaších,

potahujíce ho za, íkají : Ve zdraví

zedráí, na nový sa zebrál = zmohl
(Mor. lid 102). 2. sejíti se: Už se

myslim nzeberem (laš.). 3. Zeber se

a di! Zeberme se a podVne ! Žebrali

se a šli (stálé spojení). 4. oženiti,

vdáti se : Jak se zebereme, tak sa ze-

dereme := do smrti njak uživíme

(Vek.).

zebzduí se, zaíti vzdorovati:

Zebzduil se na to (Lor.); bzdury ==

vzdory.

zedniina, zednická práce: Dlá
zedniinu.

zedžoó, — zedžeju (odti) zvléci

(Lor.).

zéf, odtok z rybníka (Litovel).

zegzi se: Stádo dobytka na pa-

stv se zegziio = zdivoilo a rozbhlo
se, dalo se do steku (arch. I. 25).

zegzutka = zezuíka (laš.).

zehna, zbuditi: Janek spáí, až ho
matka pišla zehna g obdu (Slav.

L. XI. 95).

zejít: Dy ty mn nemožeš z mé
mysli zejíti, ani mn nezendeš (Suš.

342). Z mých oí nezejdeš (Suš.

383). Už sem zešel všecky hory =
zobchodil (Suš. 551). Všeci si meslele,

že až staré rechtá zhasne, že ze
jeho rechtarstvi nastópi; ale ono mu
zešlo = selhalo (Vyhl. II. 29). Dobe
sa nám to zešlo = hodilo. Sak sa ti

to kdysi zende, Mía sem gafán jak

na tn trnek, vil by sa mi zešéí

Tedajaký synek (Suš. 235).

zejitá, -é, schze: Veer byla ze-

jitá soused pi spolené veei (Vyhl.

I. 95).

zejítý 1. sešlý: stecha. 2. Tak
sem zejitá z hábch = šaty na mn
sešly, sedraly se (Vah.).

zejma, zima (doba roní, hiems) —
zima ^ studeno (záp. Mor.).

zeré = zelina: Má miíá má také
zeFé, co mne zhojí do nedle (Suš.

152).

zeTeák 1. druh brambor, barvy
nazelenavé, 2. oech zelený, ješt
v šupin.

zeTenastý, zelenavý (val., hor.).

zeTeat= zelenat se : Žita zefeajú
(Bart. II. 94). Už ty vršky zefeajú
(Bart. II. 226). S*úneko zachází,

hory zefeajú (Suš. 552).

zel'enisko, zeleniny: Zelenisko by
ženský sadily, ale nevijú jak (dok.

129).
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zeTenka 1. zelené ješt ovoce pe-

ckové, 2. bledá, vyzáblá osoba.

zeienohlávek, poterium sangui-

sorba (bot.).

zelený: Jindra znala les, jakoby
byla ze zelené krve, jak íkal hajný
= myslivecké (Pittn. VI. XVIII. 515).

Zelené svátky :^ letnice (R. a Z. 32).

Když veze hrníi^ hrnce, hospodyn
vytahují mu z fry zeleného a dá-

vají do koše, aby drbež sedla =:

chvojí (Mor. lid 272).

zeTezo =: železo : ZeFezá ostic
chodzíja naši ludzia, kedz majú orac
=: pluh, krojidlo a p. (Dob.).

zethat : Zemáky zelhaíy = nepo-
vedly se tak, jak se oekávalo.

zelí, pl. zela: Letos néjsú zela tak

pkné jak Jóni (val.). Když se zelí

do beky nakládá, naped se nakra-

JMJe (híúb se rozkrajuje), potom se

strúže na struhadíoch (slov., val.),

króží na kružadíech (han.), — paží
se (=: nakrajuje), potom se kruža na

nožach n. na kružadíach (laš.).

zelina, coll. = tráva: Obrali a na
zelin; vzali mn kosák nový maFo-
vaný, aj šáteek vyšívaný (Bart. II.

325). Zelina sv. Jana, artemisia vulg.

Pl. zeliny= léivé byliny : V zahrádce

rstíy všelijaké zeliny (Vlk 6).

zelinastý, názelenavý (val.).

zelinka 1. rosnika, 2. houba aga-

ricus ílavovirens. 3. druh hrušek.

zeTaka, polévka ze zelnice (zelné

vody) = kyselica (laš.).

zelnák n. zelnik^ kolá nadívaný

n. pomazaný sladkým zelím.

zeTnica, -e, zelná voda: Jak nemáš
goralky, daj aspo zelnice (Suš. 445).

zelnisko, pole, s nhož sklizeno

zelí (vých. Mor.; na záp. Mor. zeliskó).

zelnuška = zelaka v. t. (záp.

Mor.).

zelný zub mu dochtor vytrhl, kte-

rým se jídá zelí = nerad jí zelí.

zeTový: Já nesu zelové = nejím

rád zelí; tak i koíáový, saíátový

a p. Mal. XXIIÍ. 220 v. polívkový.

zelViš, -a, druh révy, nm. Krach-
gutedel (Podl.).

zem 1. role: Mamy najatu zem.

Zoraí mi pkn tu zem (laš.). 2. po-

dlaha ubitá z hlíny.

zema = zem: Tak ona (smr)
nim pere, ež se zema chvje (Suš.

12, laš.).

zemákovica, zemáková polévka.

zembuch = ozembuch, malý, za-

valitý lovk (val.).

zemdým, fumaria ofif. (bot.).

zennhrýz, -a, lakomec, který by
zem pod sebou hryzl (Jimramov,

Pav.).

zemTef sa : Chíapi, cosi zmele 1 =z

strhne se, stane se. Kdož ví, co sa

s ním zmefe (slov.).

zemaisko, pole, s nhož skli-

zeny zemáky.
zemské oechy, hlízy oeší.

zenuf, ziat, síznouti (slez.).

zerz, -u, m. := rez; tak: zerzavý,

zerzavt (Zl.).

zerzat 1. rezavti: nž zazerzal

(záp. Mor.). 2. ehtati: Aj zerzaj,

zerzaj, mj koníku vraný (Suš. 206).

Konicky zerzaju (Suš. 397, laš.).

zerzavka, kokotice (v. t.).

zerzo, zerzoch, kdo má zerzavé

vlasy.

zesobášit (sobáš), oddati: Za ti-

chým Dunajem je tam knz sedem,

z tch nás zesobáší, moja miíá, jeden
(Bart. III. 302).

zest, -sním := zjest, snst (slov.,

val.)

zestátý : k, který se sestál, stáním

zbujnl (Mal. XXIV. 340).

zestrnožíf, slátati: zestrnožit ze

starého novy kabát. Pece to jaksi

strnožime = seženeme (peníze) laš.

zestupit sa : Deska sa zestúpiía=
srazila. Do rozeschíého škopka enom
vody nalét, hn sa zestúpí (vých.

Mor.).

zešálif sa : Ovca sa nám zešáliía

= dostala motolice. Chodí jak ze-

šálena ovca ((Slav. L. XI. 49).

zešípTav : Seno nevysušené do-

ma zešípfaví :=: stane se šíplavým
(laš.).

zešemívá sa = sveeívá (val.).

zeškohat, ledajak semleti: Ze-

škoháí na mlýnku žito (Zl.).
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zeškorpí se s kým, pohádati se

(laš.).

zeškrknú se : Ze susedn zeškrkíy

zrny se trochu = pohádaly (laš.).

zeškýif se z=. zeškorpiti se, po-

. vaditi se (laš.).

zešuška se s kým, tajn se u-

mluviti: Už byli zešuškani (laš.).

zešuviet, zbortiti se: Deska na
slunci zešuvíela (val.).

zetknúf : Ceíú noc sem oka ne-

zetkla = nezamhouila (val.). Rozina
do rána oí nezttkía (Vlk 59).

zetmák, setmívka, veerní soumrak:
Pišel sem domu už v zetmák (Kt.,

laš.).

zetí sa, pohádati se (val.).

zevla, y, m., kdo zevluje (záp.

Mor.).

zeza : Aj krmu zeza rebrika jím
brat (která byla za žebíkem) Dob.

Je odkúsi zeza Hradiša = z kte-

rési ddiny za Hradištm.
zezihtava, lovk lakotný, který by

rád všecko pro sebe druhým na škodu,

který se dychtiv po všem shání,

i krade (Zl.). Pol. zez, zézek, šilhá-

ní: zezem patrzy, šilhav pohlížeti.

zezimt, schladiti se: Dnes tam
hodn zezimto.
zezoba, snésti, vytrpti: Och, co

lovk musí ehosi zezoba na svt
(Slav. L. XI. 322).

zezrn: Chlapec na služb zezr-

él = zjadrnl, sesílil dobrou stravou

(val.).

ze2:ura, -e, zezufena, kokotice.

zezutka 1. ajuga chamaepitys,

orchis.

zežabif sa : Dyž sní ovca paúka,

zežabí sa. Zežabené dobyte nebo
zihliené má podobnou nemoc jako

jemer u lovka: krev se sráží

v hre (v. jehlica) val , hor.
zežera =. dožera, mrzutost: To je

hromská zežera s týma dcky (Vah.).

zežínka =: míšanina, smska (oves

s vikou), protože se sežíná na zeleno

(Val. Klobouky).
zežit 1. spotebovati: Ten má

penz, že jich ani do smrti nezežije

(Zl.). Otec brzo zežije, co sem mu
vydlal (Kda II. 88). Bazaika ukazo-

vala, co nevsta všecko dostane, jak

je zašacená, ani toho nezežije (Vlk

83). 2. » vystáti 1^: Nemožu ho ani

zeži (Perov).

zežochovaf vlnu, vecpati do žo-

chu (Vlk 47).

zežváchat, snísti plnou hubou
(val.).

zežvachfat, pokriti: šaty.

zgabat: To je gavanec jeden:

druhým nepeje, a sám dyby mohl
všecko zgabat (dok. 90).

zgabnút ::= skapnút, zdechnouti.

Zgaboj, píjmení.

zgáFe, pl. m., okále, oi (potupn)
han.

zgatganif se, galganem, darebá-

kem se státi (Kt. z Ostrav.).

zgáat, shánti, shledávati podez-

ele, slíditi: Co tam zgááš po pe-

ci.? Co zgáá po dvoe .?* Já vám dám
zgáfíat po vinohradoch (Slov. obr. I.

12) slov., hor. r=: zglýat (v. t.).

zgarb, -u, ob. pl. zgarby, i coll.

zgarbí, starý nábytek, haraburdí

(srovn. pol. skarb, poklad!).

zgarba, nadávka = niema (Vah.).

zgazdovaf, zahospodaiti (val.).

zgebnúf = zgabnú =: skapnú,
zdechnouti (val.).

zgigat, shltati: Celej svt by zgl-

gali =r shltli od lakoty (dok. 90).

zgrm : To san zgFm zglm (zava-

dily o vystupující hroudu) a už bele

v dolen (Mal, L, VI. 587).

zgtomek chleba = gaval, kus (val.).

zgfundaf sa, skriti se: Dít v pe-

ince mívá hlavu zgFundanú = ne-

rovno položenou (val.). Ležál tam
zgfundaný na znaky = schoulený
(Vlk 41).

zgtýat =: zblýat (v. t.).

zgohraf^ skuhrati : Poád' zgohrá
a má všeho do Boha (Vek.).

zgómaf = zkoumati (han.).

zgrab: Tak mnú zgrabí zima
= lomcuje, drobí (val.). Mám zgrabíé
ruce = zkehlé (laš.). Mám ruce

zgrabié jak kolky (val.).

zgrajfnúf, ukrásti (greifen?) Jicko.

zgrbta, y, zgrblaa, zgrblina, zgr-

blík — ^\ixh\i\i (val.).
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zgrblík, zakrnlý lovíek (Bi).
Srovn. zgrbnú.

zgrbtoš (zgrbnú), zdechloš, chu-

ravec (laš.).

zgrbnú, zdechnouti, umíti (po-

tupn) val., laš.

zgrejdif = zrejditi: Chlapci ceíé

msto -rejdili (Slav. CL. X. 299).

zgréaf = všude slíditi, shánti
se po nem (Btcha). Viz zgrýa!

zgrgnút =: zgrbnú (Zl).

zgintavka, slintavka, dobytí ne-

moc v hub (dok. 128).

zgrnatt, zgrnatlé devo = ztrou-

chnivlé (Jevíko).

zgrúlat, rukou vyváleti tsto na
podlouhlé váleky = zgúlat, skouleti.

Také prádlo nakropené, k žehlení

pipravené zgrúlajú = svinou (dok.

105).

zgrýfar= zgrýpat, hupkem utíkati

(val.).

zgrýfif = spiznú, vzíti komu co

(val).

zgrýata, -ly, m., tulák: »Zgrý-

aío!« vítá se kluk, když se vrací

z toulky (Jicko).

zgrýa, -ám = zgíýa, zpouzeti

:

Co poád' kdesi zgrýáš.? (Jicko).

zgrysnout: Haž bodeš mt práz-

nýho nácka, šak te to zgrysneš! =:

sníš (záp. Mor.).

zgublík= skrbhk; zgublena^ skrblá

ženská (val.).

zguit, v guu, hromadu stlaiti:

Z celých rolí ten dobytek se zguil
= do gue postíhal (dok. 241). Jed-
nu se u nás chlapci zguili = shro-

máždili (dok. 59).

zguhrák = skuhrák, skrblík, který

stále skuhrá, že nemá dost (val).

zgumy, výzkumy, výzvdy: Tá
chodzila k vám Fen na zgumy (Dob.).

zgúma: Co ten zasej zgúmá =
zamýšlí (zlého) val.

Zgusta, píjmení.

zgýba, šetiti nesmírn, lakotiti:

Co Randýsek už nazgýbáí, a má sa

pi tom dobe (Slav. L. XII. 45).

zgybnú 1. vzíti, ukrásti. 2. zgybío

ti! := selhalo (val.),

zgygta, pokaziti (Václ.).

zgýa 1. rejditi, skotaiti: Dti

zgýaíy po mst (Slav. L. XI.

381). 2. utíkati (laš )•

zgypy : Chodi enem na zgypy r=

toulá se po besedách (val.).

zgypa= chodi na zgypy; uzgy-

paný = kdo mnoho chodí na zgypy
(laš.).

zhaba, 1. úkradkem vzíti: Už to

zasej kdesi zhabáí! (val.). 2. skon-

fiskovati (Df.).

zhaknút, zkakovat, odraditi, od-

vrátiti : Zhakli mne z toho. Zhakujú
mn lidi, abych si teho kostelníka

nebrala (dok. 81) = zheknút.

zhamovat, spoutati: Zhamuvané
bék (Maš.).

zháaka, pístroj z úzké desky
as loket dlouhé, ke shánní vrchu

pi mení obilí; též: zhonec, zhá-

nidlo, zháka, zhrnovaka (Streich-

holz) Kda I. 173.

zháat 1. buditi: Už o štyrech

mne zháali. Zeže ho ! 2. shledávati:

Co zhááš.? Léky sem mu zháaía.

Co sem sa vás nazháál! 3. léením
zapuzovati s tla: vole, lišej, boule,

bolaka se zháá (op. »má to roze-

hnaté, byl po smrti rozehnatý, báli

se, že potee «, Vah.). 4. smítati

»smrd^nkú« všelikou neplechu s v-
tého obilí (v. stodola). 5. smítati vrch

pi mení obilí (v. zháaka). 6. laš.

dovádti: Dti zhaaju.
zhánka, píkopka na pi cesty,

kterou se svádí voda (Jicko ) =
srážka.

zhasova= zhasínati : Lampa zha-

suje (laš.).

zhazovat komu mu co, hanti: Ve-
lice mi to zhazovali (val.). Kamarádi
sv. Petrovi zhazovali, pro apoštolské

óad tak tžké pijal (Vyhl. I. 68).

zhazovat se n. zhoovafse=z sho-

dovati se, srovnávati se : ZFe se ^rha-

zovali (laš.).

zhebnú, zhebat:=^ zgebnú (v. t.),

zhynouti, umíti: Ozef Švager zheb-

núl. Poá zhebá = umírá neumíraje,

(opovržliv) Vlk 103.

zhemat, nkam nco všelijak

vtsnati, vtlaiti (záp. Mor.).

zhQWx\\\í,zhekovat:= zhaknú(v. t.)

:

Ty si nerozumíš, cérko ! Tož my a
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musíme z toho zheknú i= vymluvit ti

to, odvésti t od toho (Vlk 52). No
šak já a nechcu zhekova (Slav.L
X. 378).

zhta, -, f., prohlube v potoce,

kde se voda toí, t: Jak by to do
zhían házát (Vlk 16).

zhtavec, -vca, poduška ; val, zhla-

vek.

zhtavík 1. u pluhu= násadek v. t.

2. u hrabíce = síúpec v. hrabíca I. 7.

zhi'édnosf: Nemá zhlédnosti na
chudé = nevzhlédne na n, nemá
k nim srdce. Aby ml zhlidnos nad
našima dtima.
zhrédnútse: Zhfédí sa penzom

n. na peníze = dal se zaslepiti a

udlal za peníze nco špatného n.

sob škodlivého. Zhlédla sa laci-

nému orkafu = koupila zboží, že

bylo laciné, ale bylo špatné. Švec

byl bídný a nuzný, proto se zhlídl

penz a dal židovi chlapce (Kda I.

137). Tolej majetku! Dycky by se

byl nekerej (ženich) ternu zhlídl (dok.

162) t. j.: a vzal si nevstu, která

nemla ostatních p.

zhiídný, úhledný, hezký: Hoch
nebyl zhiídný (sev. Mor.). Je to zhlíd-

njší (dok. 112).

zhlído, -a: Co ten zhlido jeden

vzhlidné poád' zhlidá (Mal. XXIV.
342).

zhlizadlo, zrcadlo (Zábežsko).

zhtobif, sbíti: Sedláci z desek

bednu zhlobili (Kda II. 171).

zhtodek, zakrsalý lovk (Zl.).

zhtúbá (val.), zhiúbú (.slov.)^ zhlóhó

(han.) == zhloubí.

zhtúbka, hloubka: To je zhíúbka

studn; ani dna lovk nedohTédne!

zhtúpnúf, zblázniti se (las).

zhniTaí, jistá bílá plíse na kme-
nech stromových (Mor. lid 89).

zhniralf, lenošiti (val., laš.).

zhniTák = zniloch, lenoch (val.,

laš.).

zhniiý, lenivý: Tonek je zhnilé, až

do nho prste Tezó (Mal. XXIV. 265).

Má zhniíó nemoc = jest líný (ib.

X}yií. 221). Zhniíé rolí, na Zhni-

JJých: když je mokro, všecko tam
hnije (Vizovsko).

zhuslt nco, zmakati, zcuchati.

zhobárat, hovoiti (Brodsko).

zhodíf : zhodi nkoho z úadu =
složiti. Zhoá a z radního (val.).

Mám s království zhozen býti (Bart.

1. 191). V nedlu pan fará zhodií

s kazatefnice Jana a Maryju = ohlásil

(Slav. L. XI. 275) ;
pass. Jan a Marya

zletli z kazatelnice =: mli ohlášku.

Všecko si zhodiía z mysli = pustila.

Svátk zhodných {^ zrušených) je

13; na ty se nemá pracovati (Mor.

lid 93). Jak byli Jezuiti zhodni, mu-
seli by živi z toho, co si vyprosili

(Kda II. 75). VšeHkei ti svatí sú

zhodni :^ jejich svátky zrušeny (val.).

Zhodií 20 kr. na lokti = slevil. Tož
ten grejcar nezhodíte.? Nechél sem
ím toho zhazovat = hanti, zrazovati.

Eše svaba nebyla, ale by sa zho-

diía = sešla by se, dobrá by byla

(Bart. III. 775).

zhodky, pl. m. = štoky (v. t.).

zhodnf, státi se » hodným*, dobe
vypadati (val.).

zhodnúf hádku = uhodnouti há-

danku. Zhodli ste = uhodli jste (val.).

zhonitý: Tlouk ke konci trochu

zhonitý = tenší (Jimramov, Pav.).

zhonky, pl. m., utené klásky a p.,

jež pi *cúdní« obilí zstávají na
íici = štoky, v. stodola.

zhoraf^ shoeti : Stodola mu zho-

raía (laš.).

zhorcovaf, sítiti se, spadnouti
Ze nám zhorcovala. Až {^ A) s téj

zdi nezhorcuješl (Slav. L. X. 38.)

zhoeklé máslo, ranzig (Tel).

zhoet: Všecko na nm zhoí jak

na psovi := z domluvy i výprasku nic

si nedlá.
zhorknúf : Hlava mi z teho zhorkía

=: rozpálila se (laš.).

zhováraf, rozmlouvati: Janmosím
s vaším synkom zhovárac (er. 25)

;

ob. zhovára sa.

zhóvený =. zdvilý, zbortný
(Maš.).

zhozovaf sa : Matky valašské všecky
své dti dávají nositi na kest v jedné

košilce, »aby sa míy rády a sa zho-

zovaíy* =: svorný byly (ND 10).

zhrablý v. zgrab (slez.).
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zhrant, zteeti, ztrouchnivti:
Plátno zhranío (Zl.).

zhra sa, -ím: Rešpicijent sa

ohled po chtapoch, co sa koJo nho
zhraH = do hre (hromady) sestou-

pili, shlukli (Vlk 33). Kolík sa uío-

mí, býí ztyeíý, a drva zhraíy =
spadla s urovnané hranice na hro-

madu. To sa nám téj práce naraz

zhraío! (Slav. L. X. 298).

zhrdat, hrdým býti: Velice zhdat
nemosíš! (Slov. obr. II. 68),

zhrdlif: To je chapavec! Chce
všecko sám zhrdli = hrdeln pod-
lati (las.).

zhibt: Od staroby zhibl =
zhrbl jako starý hib.

zhívanec, -nca, pohlavek (žert.)

val.

zhívanicai e, vaená koalka s upá-
leným cukrem a rozemletou skoicí
a hebíky (val.).

zbrknut sa = zhrat sa: Zhrkli sa

kole nho = sbhli. Všeci sa na nho
zhrkli.

zhraky, pl. f., boty nabírané,

jichž holen se mohou shrnouti (Dob.).

zhrák, prkenná boudka na mlát,
do níž se vymlácené ze sázky obilí

shrnuje (v. stodola).

zhrúbka, velikost: Móže by téj

zhrúbky jako já (val.).

zhrúbŠka,tlnatost,tlouštka: Prasa

do zhrubšky porostlo (laš.).

zhrúzif sa n. zhrzbi sa = zhro-

ziti se (val.).

Zhubeák, píjmení (Dob.).

zhumpTovat, zkaziti, sepsuti: do-

bytek, pole, dm.
zhnka, toulka (Jicko).

zhurdaf, zburcovati (laš.).

zhurkat, zbuditi, zbouiti: Pede
dnem nás zhurkal (dok. 248j.

zhra : Ten nmože nic da, bo
nmá teho na zhuru = nazbyt (laš.).

zhúta sa, zpamatovati se, vzpo-

mnti si: Už som sa zhútaí (Dob.).

zhúžvaf, -vám, šetiti houževnat:
Syn promaíí, co rodie nahúžvali

(Slav. CL. XI. 226).

zhyd, =: hyd, vši, blechy a p. ne-

plecha (val., hor.).

zhynúf, ztratiti: knížka, motyka
atd. tam zhynula (val.).

zigar, ciferník u hodin, pl. hodiny
(laš. i pol. z nm. Zeiger).

zigiif 1. utírati: okno, 2. mazati
hlavu mastným, 3. mydliti: Vyzigliía

moc mydía (val.).

zihliíf sa : Dobyte zihliené =
zežabené (v. t.).

zihnúf: zihne = jest ostrý vítr,

ožíhá (val.).

zima, znamená-li tolik, co chladno,

studeno, užívá se jako slovo tma ve

smysle adverbialném : To mi byío
zima. Vera byío velice zima. V tom
smysle má též komparativ zimj,
han. ziméš. — Je tu (v jizb) zima
jak v psírni, tam (venku) až se jiskí,

až šindely praskajú. V témž smysle
pojí se s infinitivem : Je nám tu zima
pod okny státi (Suš. 746). Je vilék
zima mazac (Dob.). 2. = horeka,
píznak každé tžší nemoci: Zima
mne drobí, mele, tese. Tak ma zima
pejímá (Vah.). Zima jich roztepala
(dok. 9). Zima ho udrtila (Kda II.

252).

zimavo, studeno (val).

zimica, e, = zimnice: »Di ty

zimico!* lovku vyzáblému, cha-

bému.
Zimná, hora (na Val).

zimaka :=: simnaíka (zimní hru-

ška).

zimnif, chladiti, studiti: Zimni m
na hbet (laš.).

zimný, chladný, studený (laš. i pol.

;

op. letní v. t.): Je tam zimná rosa

(Suš. 587). Zimná je vodika (Suš.

388). U starej roby su zimné nohy
jako Ted (Suš. 592).

zimoFenec = zimozele (v. t. ):

Uviju si vnec z teho zimofenca (Suš.

395).

zimoiéz, ligustrum vulg. (bot).

zimostádka ::= zimostráz, pták

bombycilla garrula (slov., val.j.

zimovaf 1. intrans. := býti nkde
pes zimu: Zimova budeme doma
(val.). 2. trans, chovati pes zimu:

Mj koníku sivovraný, ím a budu
zimova.? (Bart. III. 509).

zimovisko 1. místo, kde se pe-
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zimuje, byt na zimu: Na o je ti,

šohajenko, žena, ke ty nemáš zimo-

viska doma? Narubeme štyry fry
tá, budeme

,
ma zimovisko doma

(Suš. 681). Mét tam špatné zimo-
visko (Vah.). 2. chování pes zimu:

Dybych mét toho koa zimovat, ne-

chcu ho za to zimovisko =: za to, co
v zim sežere (Zl ).

Zimovské, -ého, tra (Vizovsko).

zimový =: zimní: zimové veery
(laš.).

zimozeie, -, f. r= barvínek, vinca

minor (hor.).

zimozrátka, druh hrušek pozd
zrajících.

zimura, -e 1. = zimostrádka (v. t.)

(laš.). 2. ::= zimaka (v. t.): Staena
dávaía do síámy zaFeža zimufe (Slav,

L. XII. 132).

žimur, zimomivý (laš.).

zimzeTe, -, f., hedera helix (laš.).

zinif 1. zinknút, udeiti pstí n.

kladivem (val.), 2. Ziní mi v levém
uchu = zní (dok, 226).

zindula, jméno krávy (záp Mor.).

zindžet: Železo a kov vbec zin-

dží, když se na udeí ním tvrdým
(val,),

zingat: V híav zingaío = bušilo

(Slav, L. XII. 275). Zingaj mn,
hubo má, doká si slobodná, šak
zingat nebudeš, až za vdovca pjdeš

;

budu ti zingati jeho drobné dti =
zni, zpívej (Suš. 781).

zingnút, udeiti ním tvrdým, až

zasviští vzduchem: Ková vzáí a zing,

zing! erta po híav =: dvakrát udeil.
Raná (stelná) zingta (val.).

zingra, jiskra, která vzejde uho-
zením ním tvrdým o kámen, na p.
když k zavadí podkovou (vých.

Mor.).

zinkat, bíti ním tvrdým (záp.

Mor.).

zípat, -pu 1, zeti: pes, vl, drbež
zipe v horko. Husi zípú = otvírají

zobáky od žízn ; zatylá hus zipe,

2. tžce dýchati: Sotva zipu (vých.

Mor.).

zípavý, chraptivý: hlas,

zipf, chraptti: Už díúho nebude,

ledvá zipí = mluví šeptem, trhan a

ztžka (val,),

zípnút, vydechnouti : Nemohla ani

zípnút (Zl.).

zipkaf, dim. slov. zípat, slabo dý-

chati (val.).

zitrajší ^ zítejší (slov., val ).

zívat: Zíveš jak pes na piíazku.
Zíve se mi celý de.

zivicaf = lupka, mžurka oima,
mžikati (hor.).

zivnú =z zgrbnú (v. t.) : Dybys býí
raci zivnúí= umel (opovržliv) Jicko,

Zízkaly, pl. m., vinohrad (Bzenec).

zížat = sjíždti: Beh zížá =
urývá se (Zl.),

zjadrnt 1, intr. jadrným se státi:

Po déši obilí pkn zjadrnio. Vil,
dyž se tu oe, strom pkn zjadréí.
Z ovsa aj slabý k zjadrní (Zl,).

2. trans, = jadrným uiniti: K už
slábl, a trochu ovsa ho zjadrnio (Zl,).

zja: Ti sta z toho tisíca zjala

pro sebe = strhla (val.).

zja sa, poíti: Zjali sa tam cho-

di (Vek.).

zjava: Dali mu na zjavu, že tam
néni vzácný = na jevo (Slav. L.
XII. 229). Nekeí na zjavu to pra-

vili = zjevn (Vlk 97),

zjédllvý, zlostný, nedobrý (hor,).

zjednat 1, koupiti: My jí zelenu

sukniku zjednáme (Suš. 427). Ach,
mj vneku zeFený, za sto tolar
zjednaným ach, mé pantliky ervené,
za sto tolar kupené (Suš. 433). 2.

zjednat si dlníky (záp. Mor.) = na-

ptat, najat si (vých. Mor.).

zjet: Kus behu zjeío = urylo se.

zjevi sa, prozraditi se: Nechél
sa zjevi (val.),

zjíždt : Kde poád zjíždíš.'':= zhá-

níš, se touláš (záp. Mor.),

zkabražený, steštný: Hnáí sa

do práce jak zkabražený (val. I.

zkameat, zkamenti: Nerúbajte,

nesekajte, zkameáte, zdeváte
(Suš, 41). Na tom míst zkameaía
(Suš 3).

zkapanina := zdechlina: My ska-

paninu nejíme (dok. 133).

zkatovaný, udený: Takový sym
je z toho zkatovaný (Lor,).
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zkaz: Všecko id v zkaz = na

zmar (laš.). Nic nepišlo ve zkaz

(val.).

zkázat: Švárný šohajíku, po kom
na a zkázu (Suš. 288). »Zkazujú

vás naši pozdravovat, zkazuju vás

naši prosit«, vyizují dti. Zkazte

jich tam od nás pozdravovat == po-

zdravujte je, vyite pozdravení.

Pkné zkázáníko miíá mn zkázaía

(Suš. 414).

zkrkovaf= zklikovati: Ty's mi
ty niti zkfikovál = pomrvil, zcuchal

(val.).

zklúšú = stlouští : Rozkrájíme
jich na prst zklúšú (dok. 108).

zkoTenova = zkofenovatt', o-

chromnouti podagrou: To praša
nám zkoFenovaío (val.).

zkomzi, zkaziti: De co zkomzít

(Vlk 87).

zkozit se, státi se kozou: Ten
by se zkozíí, než by to udlal (o ne-

ochotném). O groš by se zkozil

(o lakotném) Zlín.

zkekovat =stekovat: Doby-
tek zkekoval (dok. 241).

zkeha na zim = kehnouti, mrz-

nouti (val.).

zkibovatf (kíb), rozpustiti od-

nože: Dyž moc prší, obilí zkíbovatí

(val.).

zkrnubf, ztyeti,ztroudnti: Vta-
kovu zimu oves zasety eše v zemi

zkrnubi (laš.).

zkušený: Vím to dobe, su toho

zkušený = znám to ze zkušenosti

(Zl.). Je ep a chmelu zkušené =
umí je pstovati (Mal. XXÍV. 64).

To je vc zkušená = zkušeností do-

kázaná (Zl.). Ja mám celo Netálijo

zkoseno dobe (Vyhl. II. 26).

zkužák, skrblík (laš.).

zkynožif, zkaziti (val., hor ).

zkyslé pole = rozkysle\ rozbedlé
deštm, nelze na nm pracovati

(Vych.).

zkýšit sa : MFéko sa zkýšilo =
promnilo v »kýšku«, srazilo se (slov.

val.).

ztahodif sa, smíiti se: Sotva sa

kdy zlahodíme (slov,).

ztakomif sa emu n. na co =

zhFédnú sa (v. t.) : Ztakomíí sa pe-

nzom (val).

ztakosit sa — ziakomit sa (Vych.).

ztášovat =zvlášova: Aby mu
dycky zíášoval =: nco zvláštního

k jídlu chystal. Nebudu se s vama
zíášovat.

ztátat sa : Nemožu sa zlátat na
micu žita = zmoci. Kdež bych já

sa zíátáí na nový oblek = kde bych
nabral penz (Zl,).

ztátenka, 1. =zlatenica, žlouten-

ka. 2. = pozíátka, kokotice (v. t.).

ztatka, vosika lesknavá do modra
a do ervena.

ztatník, druhý prst od malika =
milíek (v. t). Vyhl, VI. XIX. 514.

zlatohlásek, regulus cristatus (Zá-

bežsko).
ztatohtavec, bájený had se zla-

tou korunkou (Vyhl. VI. XIX. 899).

ztatohtávka, druh jablek.

ztatolí, -a 1. vrba obecná proti

kehuli (Zl.). 2, jilm (Píborsko).

ztatolíí, coil., vrbové proutí o-

hebné.

zlátolisko, zhla, dl, zmola
Vah.).

ztatotrak, senecio (bot.),

ztatový: Nechcu ja, mamiko,
košeíku zíatovú = zlatem vyšívanou

(Brt. III, 29).

zTaz =: hyd (v. t.),

zTázaf, zbouzeti: NezFažaj, ogarel

(Laš.)

zCeja, -e, leják, lijavec (val.).

zlett, spadnouti: ze zFetía.

Zleéí z hrušky. A nezletíš!

zTez, -u = hyd v. t.).

zTezenec, nca: Ja som Hrozen-
an, ty si zFezenec = pisthovalec
sem pilezlý (Dob.).

zTezlí: První veer, když jsou ovce

na salaši, schází se tam chasa na
zFezlí = na besedu (val.).

zlitý: Sep byl zlitý jabkama =
ml mnoho jablek. Až zlito jí (hrušky)

bylo = hruška mla mnoho ovoce
(záp. Mor.).

ztoce, -e, zlá, nezdárná dcera
(Orlová laš. ; srovn. zlosyn),

ztoin = zloinec (val),

ztobená, dtská hra (ND. 159).
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ztobidto, kdo zlobí.

zlodj, 1. melák šedý (ND. 212),

2. bidens tripartitus (bot.), 3. odpa-
dek z knotu, který hoí na okraji

svíky, až lj vytee.

ztodušný, zlého ducha, zlý (laš.).

ztoch, zlý lovk (laš.) =
zfochan : ertch ztochane (Vah.).

ztom, zlomisko, staré stavení, po-

ioma: Táte chalupa je starý zlom;

brzo zletí (Vych.).

ztombidto, kolohnát.

zlomec, -mca, vtrem zlomený
strom (záp. Mor.).

ztomit: Aby nebylo ani po méj
(prodavaov, který chce 30 kr.)

ani po vašéj (kupujícího, který dává
20 kr.), zíomíme to; dajte 25 kr.

(Z!.).

ztosti se, zlobiti se (laš.).

ztúcný, zlostný: To je ztúcná

roba (Vek.).

ztúpi= zlupnút, ziypnút^ snísti

:

Jura ztupil všecko (Slav. L. X. 302).

ZJupni to!

zluskovatt, ztrudovatt : Kadlát-

ka zluskovatí (Zábežsko).
ztúšit: Zima mne zíúšila =: pro-

nikla, zmoila. Starý íovk je hned'

ztúšený zimu (Zl.).

ztúza, zluzovati, svádti (Vah.).

zlý, 1. rozzlobený (iratus): Dnes
sú mamnka zlí. Tož sa mu všeci

smíli, a on býí na ma zlý (Slav.

L. X. 301). 2. dravý, chatrný:

hrnec, kabát, bota a pod.: Kdyby
co zlého bylo, jen eknu, a je to

zalátáno, a hned je to. Otec ml
kabát na lokti zlý a ekl, aby mu
ho zalátal (Kda II. 234). Zlého zlým
nezaláce (Slav. L. XII. 130). 3. Zpo-
mínal toho zlého = euf. erta (Mor.

lid 103). Dyž mn chleba dává (ma-
cecha), zlým mn odevzdává = er-
tm (Suš. 161). Potlúkáš sa po no-
cách jak zlý pes =: zkažený, vzteklý

(Slav. L. Xí. 94). Zlý vtr ho pe-
šel, ranil= slabá mrtvice. Já vám
nechcu, neidu na zlé := radím dobe
(Zl.). Srovn. nedobrý.

ztypnút ^ zlúpi, s chutí snísti

(Zl.).

zmáhat: Nemože zmáhat plat,

Bartoš: Dialektický slovník moravský.

daní, úrok a p. = není s platy =
Úroky ho zmáhajú. Zmáhá mne to

z=z pemáhá.
zmáha sa, píti se: Co sa zmá-

háte.? (val.).

zmachtat, -lu, splésti, verfitzen:

niti, pízi, osnovu. Všeckos mi to

zmachláí ; vil to rozmáchli.

zmakotit pole, nasázeti »mako-
tiny« (zelí, zemák) a tím je zkypiti

(Zl.).

zmálit se: Voda v íce se zmá-
lila = jest jí mén.
zmama, nadávka zlému muži:

ledajaká zmama, co to néni hodno
pohlédnuti na ma (Bart. II. 269).

zmáa, -ám, dur. slov. zmoit:
Zmáalo ho v buše (val.).

zmargonif, pomásti nkoho: Ce-

lého ma zmargoníl tú novinu (val.).

zmarkotnf, markotným, smut-

ným, melancholickým se státi nad
ím (Kt. z Ostrav.).

zmarkotnif, markotným, melan-
cholickým uiniti, misstimmen (id.j.

zmarnit nkoho, se svta spro-

voditi: Tak sa on nám bránil: tech
úad zmarnil (Suš. 573). Istili by,

že zme Ozefa zmarnili (Vlk 104).

zmaškrtif nco, zmlsati (val., laš.).

zmaškrtit se: Jedno jídlo poád
se zmaškrtí = zprotiví (Jimramov).

zmata, z'iitata (val.), daremnina,

pletka: Napsal cosi, afe byla to ta-

ková zmata = páté pes deváté (Zl.).

A jinši roztodivný zmate só tam ^^

zmatené vci, pevrácenosti (Vyhl.

I. 38). Co sa lidé tedová najedli

zmaty= ledaeho nechutného (Slav.

L. X. 141). Misi zmatu z=: žvástati

oplzle: Ale šak nejakéj zmaty ne-

mísil nikdo. Zmata chlap = který

pust hovoí (Slav. CL. X. 300). Ta-
ková zmata, a opováží sa na lo-
vka = nicota, ledaina (Vah.).

zmátaf, zmásti; Chél ich zmá-
ta (Vah.).

zmatek: Pišel na zmatek = na
mizinu (val.).

zmateelé obilí, ztrouchnivlé

as. Mus. Ol. 1890, str. 162); srovn.

»uvedl to na mathu*^ := zkazil to.

zmateif, zmaiti, zkaziti (val.).

36
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zmatikovaný, opilý »na matru*.
zmatína= zríiata : Jí ledajakú zma-

tinu = špatné jídlo.

zmehnú: Zmehlo mu = selhalo

(val.).

zmehnúf sa, zamihnouti se, obje-

viti se a mžikem zmizeti: Naraz, de
sa zmehnú, tu sa zmehnú, Uhi sa

valíja jak mrana (Slav. L. X. 138).

Zde onde zmehne sa mišká (ib. XIII.

372). Jak sa nco nového zmehne,
budu zas o tom ei = vyskytne (ib.

XI. 321).

zmní, štpový mech (v. šestí).

zmnit =^ zmniti se: Krása jí

zmnila (Suš. 284).

zmésf 1. ukrásti: Cigáne zmetú
co uviá. 2. snísti: Všecko zmétí.

3. Kolera ho zmétía. 4. jak by zmétí

= práv takový, zrovna tak: Starý

lakomý, a mladý jak by zmétí (vých.

Mor.) A nemá a B jak by zmétí.

To je dvina jak voják, aFabišjak
by zmetl (dok. 274). Mla's slyšet

našu milospani, tá umla nadávat

truc starej cigánky, a ty frajle (její

dcery) jak by zmetl (dok. 162). Opra
neumí, a uvai jak by zmét (Slav.

L. XI. 321).

zmstit sa, smstnatise: Do toho

kostela sa moc ludí zmstí. Dobí
Tudé sa zmsá v maíéj izb (Df.).

zmestovat hrozny mestvkú =
potlaiti, pomakati (dok. 289).

zmtat, utíkati: Zmtá, tak sa za

ním práší, jak by mu vydral (val.).

zmetek, panchart.

zmty, pl. m., Hitzblattern (laš.).

zmiga, -nó, prchati (han.).

zmina 1. zmínka: Vo zajících ne-

bylo ani zmina (záp. Mor.). 2. útrata

:

Urobil som 50 grajcarí zminy (Dob.).

zmínek = otlaisko, místo na noze

otlaené obuví (Dob.) srovn. omína.
zminúf sa, umíti: Jak sa starý

Bazala zminúl, už Ozefovi nido ne-

zavazál (Vlk 86).

zmíraf = umírati: Dyby zmírala,

tož tam nepjde (val.).

zmía, smovati, smýšleti; zmí-a zFe s nkým, zmía na zíé (Slav.

L. XI. 178). Na afe zmírá (ib.

483). Já se všecko dovím, co ty synku

zmíráš (Suš. 325). Nezmíá na nic

dobrého (Zl.). Nezmíá edem na
samé pekío (Vah.).

zmístkovatt: Jabka zmístkovatly
= sfiekovatla,^ zaala na nkterých
místech hniti (Zdánice). Dež sem ho-

vidla hada, celá sem zmístkovatla
(záp. Mor.).

zmitraži, zmaiti: Zmitražií as a

ništ z teho nmaí (Dob.).

zmiznuó = zmizeti (laš.).

zmizvat : Budem jest, až to zmizvá
= zmizí, bude po tom (Tebicko).

zmTef se: Jož zme vdle, že se

cose zmefe (fig. 17) = strhne.

zmlknú: Ruky mu naraz zmlkly
= ochably, ztrnulý (Slav. L. XII.

275).

zmata = zmata (v. t.) 1. hloupá,

pomatená e, 2. lovk takových
eí, 3. kdo všecko zmate.

zmoct: Zmohl si ruku = seslabil

namáhavou prací, nohu, dlouhou
chzí; zmáhá se eú (nemocný) v.

zmáhat.
zmodrat, -ru: Ej dobré, dobré,

až jej koza zmodre (er. 60).

zmok, drak (val.) LN. I. 234.

zmoknú, zapotiti se; zmoklý =
zapocený (Dob.).

zmotat se, zmoci se: Vod té ne-

moce se nemže zmotat. Dvakrát
vehoeli, nezmotajó se za léta (Maš.).

Dyž se zmotajú na prase a zabíjajú,

je aspo kúsek masa (dok. 202).

zmotoškat sa, dim. slov. zmotat
sa : Ten by ti ulííí (liskl t), až by
sa's hn zmotoškaía (slov.).

zmrak, soumrak, rozednívání:Hn
na zmraku z rána padáí snih (slov,,

val.).

zmrášaf sa: Zmrášá sa jak

opíca = ošklebuje, vl. smršuje tvá
(val.).

zmrgnú, vzíti tajn, ukrásti: To
dávno kdosi zmrgnul (laš.).

zmríiaika, smrkaná, -y, svobodná
matka (han.).

zmrkánek, soumrak: Pere-li se

obilí na zmrkánku, bude plesnivé

(Mor. lid 88). Na zmrkánce (Zl.).

zmká sa = smráká se (val.).
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zmrre, -ete: Husi takové zmrrata
:=: slabé, zakrslé (Vah.).

zmrtý, mrtvý; zmrtá kopiva =
hluchá (Zl.).

zmrsk, zisk, výdlek, zvi. lacino

nabytý (han.).

zmršek =^ jsmrškaj bezové bi-

isko.
zmršit se, zkaziti se: Ve svt se

tovaryš zmršil (záp. Mor.).

zmrvit, zkurviti: Pacholek zmrvíl

dívku. Dívka se zmrvila (v. mrvoch).

zmrvorec, -fca, zmrvené, zplstné
vlasy = kottun (laš.),

zmrzlina, -y, m. = zmrzio, -a,

zimomivec (vých. Mor.).

zmuda, špatné obilí (han.).

zmudrovat: Jak bych to zmudro-
vát.? = chyte vyvedl.

zmuslt nkoho, donutiti: »Musíš
tam jít!« »To bych se na to podí-

val, kdo mne zmusí!*.

zmuškovatt: Hrách zmuškovatl
= dali se do nho mušky (filousi).

zmúti, stlouci máslo (hor.).

zmyga, utíkati, uhánti (Btcha,

Vah.).

zmygnúf, rychle utéci.

zmyksi, rozedrati, zkaziti: Sak
vydržíja od mamnky, že všecko
zmyksíja (Slav. L. X. 31). De co
zmyksíí (Vlk 87).

zmýrená, mýlka: Zmýfená — pro-

hraná.

zmýlit: Sklenice zmýliía: ped sy-

náka jedu, ped nevstu medu (Suš.

155).

zmyšif sa, skákati radostí (Vek.).

zmýšfat o nkoho: Kdo hrál, zmý-
šfát o druhého = hled ho obehráti,

ošiditi. ZmýšFajú o tebe = ukládají

ti (slov., val.).

zmysTet: Mosím mu zmysFet n-
jaký šat z=z sjednati (Zl.).

zmysret si 1. ZmysFéí si podívat

se tam =: » napadlo mu«. Co si

zmýšFáš ? Ja di, nezmyšFaj si = nevy-

mýšlej si. 2. Nemožu si zmysle i=

zpomnti (hor.).

zmývaf, utíkati : Francek zmývát
jak z horku kašú, ani sa neohféd

(Slav. L. XI. 275). Zajíc zmývá
(val.).

znaena, jméno krávy s malou
lyskou na ele (val.).

znaený: Pibhl všecek znaené
= uícený, sotva dechu popadaje
(Jevíko).

2naísko, úroky : Dostal, má zna-

isko= kdosi ho ukl, uhranul (slez.;

Mor. lid 197).

znaif 1. poznamenati, zapsati:

Nemohl sem si všecko znai (Vyhl.

1. 73). 2. Už toho máío znai =
znáti.

znait se : Pták sa v povtú zna-

it jak malý puntík = jevil. Máío sa

tá réž znaí = málo vzhází. Cosi sa

mi znaí r= nejasn vidím. Enom sa

mi znaí ped oima (osleplému =
Schein haben). Kaenka sa toí,

krev sa za ú znaí = zanechává
stopy krvavé (Suš. 779).

znaitý 1. znamenaný. 2. znatelný.

znaky, adv. = znak: doí znaky
ležat = na biše, hoe znaky = na
hbet (slov.).

znaicy, pl. f., pantle zmalovaného
papíru, jimiž dvata zdobí smrek,
pedstavující Maenu (ND. 259).

znak, znaek 1. co sotva znáti,

trochu, kousek: Donesla znak síamy.

Byio teho enem taky znaek (laš.).

2. Koníky ju pošlapaly na znak ^
na zádech (Bart. II. 2).

znamení — znameno : Dali si zna-

mení (abstr.) — udíáí si znameno
(k okr.) Zl.

znaménko = znak 1. trochu : •Ne-

popálí se ta deska?* »No co by
tam znaménko, nech si!« (val.).

známit, ohlašovati : Já sem to zná-

mila. Známit sa ke komu, hlásiti se:

On sa poá k nám známí (val.).

Již se ke mn neznamte (Kda II. 84).

Znám.it sa s kým, seznamovati se.

znát 1. umti: Znajú plut. 2. Ani
o sob nedáš znát = vdti (Slov.

obr. II. 154). 3. Já sem sa z toho

znáí :=: zpovídal (val.). 4. Dti, moje
dti, pro ste sa neznali? Sak zme
se dos znali, mamiku vás zvali =.

hlásiti se (Suš. 793).

zat = znt (zaju, znám, zním —
znal) 1. zprahnouti horkem, tlíti:

Enom daj pozor, a ti nepozaje ka-

36*
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bát (Slav. L. X. 465). Zná tu cosi.

Máš rukáv poznaný (Zl.). 2 Znal

ohe na led, smažil rybky v md
= roznítil (Suš. 35). 3. Sluneko
znalou pálilo (Slav. L. X. 466).

znáti sa, dostati nátku (nátchu)

:

Z velikého Teku sa lovk znátí
val.).

znátko : Vo znátko lepší := o po-

znání, trošku. Ani znatynko =: nic

(Zábežsko).
zátit: Jak sem dochtora zá-

tila, šust do komory (dok. 274).

zavota, petrolej (potupn, že se

snadno vzá) záp. Mor.
Znebejanek, píjmení.

znenadoby, nenadále (val.).

znést se : Hvzda (padající) se

pkn znesta, jak njaký ptáek.
Krabufec se znášá (o let rovném).

znevldf sa, znelíbiti se: Dívka
sa jí znevidía, dala pry (val.).

znik: Od téj nebylo o nm ani

zniku =z ani potuchy (Vlk 59). Néni
o nm vidu ani zniku. Pokladu nikde

zniku nebylo (Kda II. 105).

zniknút se: Kde se co znikne,

hned' tam mosí byt= stane, strhne,

na p. njaká zábava, podívaná (ZL).

znišió, zniiti, pivésti v nive:
Cely majetek znišil (Lor.). 2. zhu-

benti: Ty krávy tak fetos znišily!

(Vah.)

zniz n. zmiz : do znizu = do zniku,

do istá: Dyby n jeho tovaryša,

byl by ho obral do znizu (laš.).

Znojím, -a, = Znojmo (Br.).

znover= znova (Lor.).

znovy = znovu, znova (val.).

zobáky, pl. m., ligustrum vulg.

(bot.).

zoban = zobák (Zábežsko).

zobat: Bol by zobal zem ::= už

tuze zle by mu bylo bývalo (Dob.).

zobný, co se dává drbeži zobat
:= pozadní obilí: Mli jsme rež zo-

bnu = bídnou, samý pozadek (laš.).

zobnú sa do ela = uhoditi se

o nco ostré (Vah.).

ZO, zívati : zaje se mi = zíve se

mi (Lor.).

zodt, svléci : Zodl hafenu ai

boty. Zodl sa a šel spát (Df.).

zodvšá=: odevšad (Vek.).

zohavit sa : Zohavila sa na pen-
tliky = dala se omámiti a ukradla
je; srovn, zhrédnú sa, zlakomi sa.

zokl'uk = zákruk, zatoina (Lor.).

zol', -u 1. hrubší smetí, chamra.
2. dti (v hrubší ei) val.

zota, louh z popela (laš., hor.
i pol.).

zoiif sa : mazati se, špiniti se;

zoli sa snhem = broditi se : Zoli
sa téma zámama (Vlk 13) ; zazo-

lený = umazaný, na p. od snhu
(val.). ^

zomtat nkoho, vybiti nkomu
(Žár).
zóna (val. zon, -u). 1. pozadek

obilní: Mám 10 mic vyky a m-i toho zónu. 2. semýší, nezdoba
v obilí vymláceném: samá zóna =:
pozadní, neisté obilí (Df.). Na vobilí

pešla roda, vilka je z teho zóna
(Maš.). 3. Pomrvená sláma se pe-
mlátí, aby nezstaly zóny (zoiice) =z
zrnka v kláskách (Jevíko). 4. Plevy
konopné (Zl.).

zonait 1. zkaziti, 2. pobiti, 3. za-

mazati (zonaený := zablácený), 4.

pomluviti: Zonaíl ma (val.). Srovn.

oný.

zor, role : Luka id ež po zor

(laš.).

zore, hor. užívá se vždy v ísle
množném (sg. byl by zora, gen.

zore), ervánky ranní : Jedno ráno
ven vyzreía, bílé zore uvidla (Bart.

III. 67). Stávaj, milá, hoe, už sú

bílé zore (ib. 110). Ci to dú mrakavy,
i zore ervené (Suš. 148).

zorena, jméno krávy >pipalisté«

(hor.).

zorif, rozednívati se: Už zorilo,

ke zme vyšli (hor.).

zorky v. názorky.

zornika, jitenka (Df.).

zostudit nkoho nebo což jeho

jest, poškoditi áry. Na Novomst-
sku, pejde-li cikánka mimo stavení,

vylije se za ní hned hrnek špíny,

»aby nezostudila* (Mor. lid 144).

zošídi sa, vystídati se: Za
de sa všeci zošídija (val.), srovn.

ída.
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zpáif nco, zpozorovati (Dob.).

zpadek, zpt: nazpadek (slez.).

zpadrkovat, utíkati.

zpajdif, spajznút, vzíti, ukrásti

(val.).

zpakostít, zkazit.

zpamataf se, zpamatovati se;

nmuí se zpamata, t. z nemoci =
okáti (laš.).

zpanošif se, zmoci se : Nechali

se žida zpanoši (laš.).

zpantif, splésti, smotati = spantat:

Kudf se mu zpantiía, nnand ko-
ca. Rozum se mu zpantií (Kt. z O-
stravska).

zpapif sa do neho, zblázniti

se, zamilovati se (Vek.).

zpaprený, potrhlý (val.).

zpátení n. zpátková voda, která

tee z mlýnského kola nazpátek

(Mor. lid 156).

zpeené knihy, nemoc peží-
vavc.

zpenžit: Letos zme ovoce dobe
zpenžili ^ prodali. Zpenžit všecko
a odjéí do Ameriky.

zpestíf se, zepsuti se, pokaziti

se: Un by posluchal, a|e jak pijde
mezi druhé, to se zpesti (laš.).

zpváek, pták posmváek (Zá-

bežsko).
zpvu Ta, zpvaka, která mnoho

a ráda zpívá, i v neas; zpvufenka
=1 milá zpvaka : A ty novoveské
(dvata), to sú zpvufenky, ty si

rozvesefá pofe za rosenky (Suš. 550).

zpicat, zkaziti, zrušovati- Kréi
mn zpical kabát (han.).

zpínat se po nem, dosahovati

eho : Zpínál se po jabku a spadl.

zpíraia, kdo se rád zpírá, pe:
To je kus zpíraíy!

zpírat se, píti se: Nezpíraj se,

sám sem to viéí!

zpítek: Nemá zpítka =. nemá zni-

ku, nemže se zotaviti, sebrati (val.).

zpítit se, zpáiti se (Teš).
zpitovaf: Co rha budeš poád'

zpitova? = zkoušeti, vyzvídati na

mn: Nemoh sem to na nm vyzpi-

tova = zvdti. Nemožu to nijak

vyzpitova (jak bych to neb ono
udlal) val.

zpívaf, -vu: Dyby vé, jakú
na lidé zpívú = jak o nm mluví,

jak na nho onehdy zpíval = na-

dával (Vah.).

zpivovaf, -vuju = zpívávati (laš.).

zpiznúf, kradmo vzíti.

zpTantat nco, zmásti, pokaziti.

zpodívat sa: Na to bych sa zpo-
díváí ; sice : podívat sa (Zl.).

zpohtavkovat nco, ledabylo ud-
lati.

zpomn: Zpomnim ja si na ty

slova (Suš. 605, laš.). Dyby se mi
to mohlo zpom! = kdybych si

mohl zpomnti (laš.). Dyž se mi to

nezpomni ! (laš.).

zponevažovaf koho, nevážiti si

(Vek.).

zpopeínatt: Uhlí zpopelnatí, wird
zur Asche.

z posucha = po suchu: Z po-
socha ho postit nechtl (Vyhl. II.

37).

zpošíka, šikmo (Btcha).

zpouchlé (ó) devo, nakažené
vlhkem (Jevíko).

zpovýkat, verwohnen : Matka dti
zpovýkala. Dcko zpovýkané (Zl.).

Já už sem sa pi téj psot tak zpo-
výkál= zludail, odvykl práci (Vlk
54).

zpedy = zpedu, naped : Zpedy
grabni (hrábni) do svj kapce, potom
do izej (laš.).

zpejný = pejný, pející, štdrý.
zpíkat sa, 1. píti se: On by sa

poád' zpíkál (Zl.). 2. zíkati se eho,
protiviti se, vzpírati se emu: Ne-
zpíkám sa, že tam nepjdu. Bratr

sa všeckého zpíká (Zl.). Já sa ni-

eho nezpíkám (Zl.). AFe už sa ne-

zpíkala = neprotivila (Vlk 69). V-
él, že sa tom budu doma zpíka
(Slav. L. XI. 484).

zprvšku, z poátku: Z prvšku

Hana sa na u kolikrát oképila

(Slav. L. XI. 321).

zpsut, zkaziti (vých. Mor.).

zpuat, aufquellen: Dvei zpu-
aly. Zpualé okno nedá sa za-

vít.

zpdnt, stuchnouti ležením za

vlhka: Všecko žito nám zpdnlo.
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Zpdnté obiFé nejlepší vyprat a dat

zešrotovat dobytku. Zpdníé víno

= stuchlé (Zl.).

zpruchnatf, zkypeti: Po tym
dešiku zem trochu zpruchnati (laš.).

zpurák, lovk zpurný (laš.).

zpsob : Panenke peivo na zpó-

sob bochtám = buchet (Zábežsko).
zpusova, zkaziti: Rofa zpusováí

= nechal zpustnouti (Vlk 87).

zpúi se, vzpírati se, protiviti se

(laš.).

zráif sa, uráiti se, zlíbiti se : Dy
sa mu zráí, tedy pijde (Vlk 84).

zrano : Byío to v zim o 7 ho-

dinách, než zrano pece trochu bylo

(dok. 259).

zrádce, eryngium campestre (bot.).

zradit == prozradit: Já a zradím!
=: povím, požaluji na t (vyhrožují

si dti školní, Podl.).

zradlívo, neradno, nebezpeno:
Tam je is zradlivo (laš.).

zrádný: To je zrádné sám sa tam
pusti v noci Tesem =: není radno
(Vah.).

zrázetý, rozpustilý: Ty zrázeFe
zrázetý! (val.).

zrazit: Kráva zraziía mféka =
ujala^ umalila (Df.).

zrcadeTný: Podaj mn, má miíá,

šabru zrcadeFnú = která se blyští jak

zrcadlo (Suš. 122).

Zrcadla, pl. n., tra (Blansko).

zéct se, smluviti se, slovo si dáti:

Zekli se, že pjdou spoíu do svta.

Ti zíaté mli zekíé = smluvené
(Vek.).

zení, žraní v biše (Tebicko).
zenica, -e, zítelnice (val.).

zeteTný : To mosí byc zreteFný

vóz= už poádný, velký, pevný (Dob.).

zez = stež (Zl.).

zídka každý veer = skoro každý
veer (Vah.).

Zídkaveselý, píjmení.

zrkadto = zrcadlo (hor.).

zrnií, drobné, semeno plevele :=

semýší (Vah.).

zrnistý = zrnitý (val).

zrno coll. = zrní: Zrno na mlát
vyistili a na hru odnesli (Kda II.

124). Réž má pkné zrno. Obilí

všeho zrna u nás podražilo =: druhu
(Korr. Pal. 290).

zrnulínko, malinké zrneko.
zrónit, shoditi: Ml palici, hodil

po strom a zronil jedno jablko

(Kda II. 182). Fúkaj, vte, z po-

dole, zro jablíko lebo dv. Zrónit

jedno jediné (Suš. 436). Už tob,
dveko, tvj vneek zróá (Suš.

441). Ti sta Turk zróniía = sho-

dila s koní a zabila (Bart. II. 46).

zrostík n. zrostliky dv jablka,

švestky srostlé.

zrostt, -a, zelina; zlámaniny sr-
stají po ní (Peck).

Zrotátka, velká jáma (Vizovice).

zrúcat, -cám, sboiti (Df.).

zrúka, biišt (Jicko).

z ruky: Toho poFa bych nechél,

je to moc z ruky = vzdáleno.

zrumpl'ovaf: Ovce všecko zrum-
plujú =:= požerou (Vlk 5).

zrundlt sa: Zrundiío sa to, po-

rundito sa to = když se njaká práce

pokazí, na p. oraka deštm (Zl.).

zrupif, nco kupkavého snísti (val.).

zruta chlapa, veliký, hmotný chlap.

zrzoch, zrzoun.

ztannocél', ztamodty (val.), ztam-
odteFa (Lor.) =. tam odtud.

zapi, zfapnúf, natrefiti (laš.).

zteeté plátno, sleželé, slabé, sna-

dno se trhá.

ztuocá, ztuocéf, odsud (val.).

zturif sa n. ztrni sa, vztéci se:

Div sa nezturíí (val.).

zub: Nedá si ani na zub doložit,

že by to byío pravda = nechce ni-

jak uviti (Zl.).

zubadto, uzda (laš.).

zubál', a, 1. veliký zub, 2. kdo má
veliké zuby.

zubatý: žito = štrbinaté: z. slu-

neko je v zim, kdy svítí, ale ne-

heje ; zubatá = smrt.

zuberek, -rka, sítko ve fukaru,

jímž se istí obilí (laš.).

zubno, udidlo.

zuboži, ochuditi: Zubožili zme sa

hrozn s tým stavením (Vah.),

zuit = nauiti : Zuií se nam cho-

di syneek do zahradeky (Suš. 564,
laš.).
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zugan, tlustý a sedlý chlap (slov.).

zuga:= soukati, hltav jísti (Vek.).

zuchtaf do beta, vybuchtovati

;

zuchtanéc, buchta do zád (laš.).

zúlat 1. šúlat: Kolá spletly jindá

na chlebovej lopat z uzúlaných pra-

men pšeniného tsta (dok. 158).

2. = žúlal (v. t): Janíek zúiá bá-

lešky z misky (Bart. II. 392).

zumbidlo =: slombidlo, veliký,

hmotný chlap (Br.).

zupupidlo, divoch (záp. Mor.).

zuat ^=. zunkat, píti: Zuál, až

prozuál krávo he s teletem (záp.

Mor.).

zuna, -ím, hueti (val.), syn.

rumáka, rua.
zunt, zníti (slov.).

zunéó, — zundu, dojíti (Lor.).

zr, — zoru = zor, pole zorané:

Sedlák ml hromadu hnoja na zoe
(Vyhl. VI. XIX. 900).

zusta : Zustoí hojným = stal se

hajným (Lor. i pol.).

zutíkat: Svaino nám nesce dat,

me mo zhotikáme= uteeme jeden
po druhém (Suš. 559).

zutínat: Hlaviky jsem zutínala,

t. rybám jednu po druhé (Suš. 169).

zutra = zitra (val.).

zuzka, jméno krávy suté, bez roh
(val).

_

zužitkovat, spotebovati, probiti:

Tech 500 zl. do smrti snadno zu-

žitkuje. Sám všecko zužitkuje, dru-

hém nic nedá (Zl.).

zvaka, ženská, která zve na
svatbu : V Hulín nevsta mla
zvaku, starosvatku, a s ní chodili

ženich, nevsta a družba, a zvaka
mluvila (Vyhl. II. 118).

zváa, -a, kdo druhého ke zlému
svádí : Ty zváau (Slov. obr. I, 322).

zvadit: Co v ddin zvadí, všecko

donese = uslyší (Zl.).

zvali 1. Obili se zvaliío = po-

lehlo (laš). 2. Jalvka zvalila dva
zuby := zhodila (Zl.). 3. V hub sem
méí všecko zvafené = podebrané
(Slav. L. XII. 421).

zvandit 1. Hodn toho zvandil=
zkusil na vandre (sev. Mor.). 2. Hde's
to zvandiL? = nabral (Vah.).

žvanec: V sobotu ped nedlí
hodovou posílají se pátelm v okolí

žvance, t. j. koláe, s páním, aby
pátelé k zasilateli na hody pišli

(Kda II. 324).

zváat, -ám, prádlo v louhu vaiti

:

Sáty vám ozváám (Bart. III. 483).

V pátek šaty zváajú (Suš. 45). Už
sem šaty ozváraía aj oprala (Bart.

II. 268). Hory zváajú = dýmí, paí
se (Mor. lid 88).

zvárnica, -ce = bržálka (v. t.).

zvážit : Zvážií si jakú takú stodoíu
= zbudoval (Df.).

zváživo, Ubergewicht nehmend,
sich nach einerSeite hinneigend (laš.).

zvdt se : Šak zvíš, až ma ne-

bude (Jicko). Dyž se toho židé zv-
dzeH (Suš. 19).

zvdnný, zvadlý (laš.): vuneek
zeleny, eše n zvdnný (Suš. 376).

zvdy, chytrosti, nápady: Taková
pišera má zvde za deset (íig. 13).

zveba, chlouba, nádhera, paráda.

zvelibat se, zotaviti se z nemoci,
z neštstí (Jevíko).

zvra : dat na zvru= na úvr (Zl.).

zverí, -ia, -ie, zajeí: zveria ka-

pusta =: zajeí zelí, oxalis acetosella

(hor.).

zvrec, -rca, divoké zvíe vbec,
zvlášt zajíc (hor.). Na St. Hrozen-
kov je zverec pofný := zajíc, zverec

domajší = králík.

zvecí t. hvzda = veernice:

Jak zasvitl zveci, zv vechazi na
pastvo (Prostjov).

zveit, na úvr vzíti i dáti : Zvíí
mu píátno. Zvte mi mrku muky.
zvsitý = svislý (laš.).

zvésf: Co s tým zvedeš.? = po-
ídíš (val.).

zvés sa na kom, pomstiti se (val.).

zvstovat sa, pochlubiti se : Ty
sa musíš ze vším hned' zvstovat'!

(Vah).
zvše =: vše, dít všky.
zvška, divižena (Perovsko).
zvt: zví hrách, mak = utekl

(han.).

zvetit se, zotaviti se z nemoci,
ze škody: Ten se zvetíí! Šak my
sa zas zvetíme! (vých. Mor.).
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zvtelý, splašený, divoký.

zvézt: Zvzte mne! Podie, zvezu

vás. Možete se zvézt se mnú (ne

:

vezmte mne s sebou !).

zvídit, shlédnouti, vypátrati: Jak
koho zvidí, hned' sa pJaší tá kráva.

Nemohl sem zvidit, kdo to je

(Vych.).

zvihtý pass.= zdvižený (val.).

zvíecí koza, jelenice nebo srn-

ina (Podl.).

zvíit: Styry rázy kobyía zvíriía

= pometala (Dob.).

zvíit' sa, zdivoeti (val.).

zvírica, úvr: Šenkýka neznámá
na zvírku nedává (Suš. 650).

zvítit se: Kon se zvítele =i

splašily. Zvitel be se = zbláznil

(han.).

zvíždtý, divoký: Je za tm ceíé

zviždlé = velmi toho dychtiv (han.).

zvíždnec, divoch: Ty zvíždncu!
(han.).

zvtaisko, píkré, hrbolaté pole

(val.).

zvtadovaf sa, vlády nabýti = zve-

tit sa (val.).

zvl'att, státi se divokým jako vlk.

zvoek = špunk (v. t.).

zvode, -dn, f. = zvoda, - =
zvodon, -e, brázda na pi polem,

kterou se svádí voda s pole (vých.

Mor.).

zvonnat = zvodat, zvodnt, roz-

tátí: Keby to Tady byly, byty by
zvonnaíy (Bart. III. 107).

zvolící: Hana s tým byía zvolící

= svolila (Slav. L. XII. 42).

zvolit na nco, pivoliti k n-
emu.

zvotovatt, státi se hloupým jak

vl.
zvomytat n. zvomejtat: Toho

ert zvomytal = to mu ert napí-

skal, nedal mu dobe dlat (Nové
Msto).

zvon, tulák (laš.).

zvona, zvoník: Zvonai, zvonai,

zvote na vše strany (Suš. 86).

zvoncul'a, ovce ve stád, která

nosí zvonek (val.).

zvonec : vydláí, vyžalováí a p.

na koku zvonec = nic (Zl.).

zvonek, zvoneek^ dít, které po-
ád za matkou bhá.
zvoneky, hypericum perforatum

(bot).

zvonný: Pišéí dómu o zvon-
ném poledni =: když se zvonilo

(Vah.).

zvongel', -ngfa, stechýl, rampouch
(Opav.).

zvonit; zvoní se: ve tvrtek po
svatveeru velkým zvonem »stvrt-

kovo«, v pátek v 8 hod. »patkovo«
(laš.); na Valaších ráno se zvoní

»de*. Zvonit' po ddin = toulati

se (Jicko).

zvoni se, 1. toulati se: ZazvoniJ
se kajsi. 2. zamazati se : Je všecek
zazvonny (laš.).

zvonky: Vem sob, syneku, ze

dvora dveku, bo ona ma zvonky
kole mezufanky = šubry (v. z.) Suš.

786.

zvonoviny, pl., f., krkošky a suché
roští (val.).

zvonový hías, smola, co se ustojí

na zvonech z oleje. Touto smolou
šestinedlky sebe i dít své naku-
ují, aby se zachránily od mry
(Kda II. 266).

zvoíaf r=: zvoíznat :=. zvorýaf,
váti, hulákati: Chlapec zvorýál
eše vcéj (Slav. L. XII. 189).

Francek sa dál zvorýa =: plakati

hlun (ib. XI. 274).

zvorkafit se, zmoci se: Za pár
let se zaseje zvorkafíme (Ž. obr.

76).

zvorýga = zvoíat (v. t.) val.

zvošívat, vytahati za vlasy, za uši

(záp. Mor.).

zvrat, zvýšenina cesty, kde snadno
zvrátí: Je rovná cesta, néni tam
žádných zvrat. Skála se zdvihla na
zvrat, a hned se mu zem otevela
(Kda II. 135).

zvratitý: Cesta je zvratitá = má
zmoly a vývraty (Vah.).

zvratník, souvra (laš.).

zvrgly mliko := sražené (Zábež-
sko).

zvrhnú, zvrhat pole, podmítati

(val.).

zvrhnúf sa, 1. po kom ^ zdaiti
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se, míti í podobu a povahu: Zvrhi

se po matce. 3. Všecek sa zvrhí =
zkazil se (aus der Art schlagen).

3. Zvrht sa ho = odekl se ho.

Zvrhá sa toho, z toho = zpíká se,

páí se: Z toho porunictví se zvrhí.

4. Zvrhto sa to na našeho = svedli

to na.
zvrsknúf prst, sevíti.

zvršiny, pl., f., kožená obšívka

na jamách (Zl.).

zvrtnúf sa : Jak tam na té klade

sedl, klada se zvrtla = zvrátila se

(Kda I. 196). Zvrtnú sa eho =
zpáiti se (val.).

zvrúbif: Všecky hospody zvrúbí

r= zevrubn projde, ani jedné ne-

vynechá (Vlk 92).

zvrzgnút= zvrsknút sevíti, stisk-

nouti : Zvzgnúi mu prsty (Slav. L.
XI. 95). Zvzgnúi fajku v ruce (ib.

229).

zvrzgté mléko, nakyslé (val.).

zvržka, zvrhování pole, podmítka

;

Za pohody byíy by zvržky dávno
hotové (val.),

zvTa, -e, volnost, svoboda. Zv-
leko, zvFo má, dobe je, kdo a
má (Suš. 502).

zvunet, zvueti: Co tak hrozn
zvunelo? (Bart. II. 337).

zvyaj, zvyajny := obyej, oby-
ejný (laš. i pol.).

zvyk: » Panský zvyk, svinský oby-

ej*, poekadlo tomu, komu se >ne-

moresn* ihne (zajímavá synony-
mika). Je zvyk pršet' a móda snih

pada (poekadlo laš.).

zvyklý s gen. : Ja toho sem zvykiy

(laš.).

zvymnút, 1. dostati semeno, mlé-
ko: Než se koza okotí, enom hodn
nápoja, to vám zvymne (dok. 124).

2, S tým zvymneš!:=na tom zbi-,

ješ, poídíš, zbohatneš a p. (Perov)
zvýška: A ten Trefi, to beta

zvéška chíapa, ani se v izbi posta-

vi nemohí. To je zvéška domu =r
to jest velmi vysoký dm. Jenem
se, ledi mili, podivéte, to je zvéška
stromu (Mal. XXIV, 65).

zvýtzit, vyzískati: Zvýtzi sa

pi tom moc nezvýtzí, ale tak

jedno pi druhém (Slav. L. XII.

273).

zybák = zahybák, kudla (val.).

zynš se =^ sejíti se, hoditi se

:

Sak še i to zyndže (Lor.).

Z.

Ž píklonné slýchá se v otázkách

a u výkiku : Néni-liž pravda Zaiž
je to.? Jakž, Jane, ty nepjdeš.? e-
muž by to bylo? Kdož vás ví, kde
ste to podli? Pro bohaž! Jakáž
pomoc! Což, formánku, což stojíte?

=. co pak (Suš. 7). Mý ervený
pantliky, naiž já vás vážu =: na
pak (Suš. 289). Pišía bys eše do
ei, a naiž by to bylo? (Vlk 54).

V náeí val. píklonka i pisouvá
se asto k tázací spojce Jt (= li)

:

A vižiž ? =: víš-li. Chcete-již? Užiž to

bude? — Nkdy také k imperativu:

Diž! Dašto Pámb ^ dajžto; zl.

dešto := dejž to.

žába, 1. Ty's tom šak vyplatit

(=: jídlu dal), jak žába oechom
(Slav. L. Xí. 94). Mli penz jak

žab po sv. Juí (Vek.). Žába svato-

janská = rosnika. 2. žába u stavu

tkalcovského v. t. I. g. 3. dtská
choroba v ústech: Žabku poznáš
u dítte, když dostane do ústeek
dv n. ti ospice až ve chtánu, nebo
má na jazyku bílý flíek a slince

(Vyhl. VI. XIX. 148).

Žabák, tra (Poenice).

žabant=:žabnár, nadávka hochm,
slota (vých. Mor.).

žabí drak, »nž, co sa s ním žáby
pítvú«, špatný nž =r pajzák (val.);

ž. kvt, cardamine; ž. kvítka, sa-

sanka hájní; žabia kvóra = žabí

kže, nadávka (hor.) ; ž. težky (lžíce),

škeble íní (laš.) ;. ž. mlé, ž. mléko,

euphorbia cyp. ; žabí oi, myosotis

palustris; ž. peina = vajíka žabí;
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ž tráva, lemna minor; žabí vtas,

callitriche.

žabica, žabina, žabinec, íní
škeble.

žabinec v žaludku, šlem.

Zabinec, jméno tratí.

žabírky, Blutwarzen in der Nach-
geburt der Kiihe.

žabif sa, dlati se silným, stavti

se na zadní nohy: Nežab sa, prosím

a, nežab, kdež je a vc! (val.).

žabka, 1. plíšek na konci s he-
bem, který je zastren v dírce srážku

(v. t.) ; na plíšku spoívá luša, že-

leznými polokroužky jej obepínajíc

a mezi hlavou žabky a zákolníkem
jsouc sevena (vz II. 20). 2. žabky,

železné hašpy na vrchních gréfinách

(v. t.) vozu žebinového pibité, do
nichž se zastrkují oblouky, když se

plachta rozpíná (vz IV.).

žabnál', kdo se žabí, troufalec

:

>Ty žabnáFu!* nadává chlapec vtší

menšímu.
žabrunka, 1. pulec (Dob.). 2. druh

stonožek, ve studánkách žijící
;
jimi

se v zim živí kosové (hor.).

žádat s gen.: Žádal od Boha po-

moci (Suš. 19). Ja co si, Michálku,

Gbeíských knz žádáš? (Suš. 166).

žáden z=. nikdo: žádný =i adj.:

žáden ti nepoví ; žádný lovk neví.

Zaden nvi, kaj feela (Suš. 19).

Nvyikajce se ach žádna žádného
míadeneka svého (Suš. 790) val.,

hor., las.

žádný, žádostiv: Ty si mojéj krvi

žádný (Bart. III. 45).

žádnýkrát: Hospodský už žádný-

krát nic nenašel (Kda I. 120).

žádolit n. zágolit -zz. žadonit, že-

bronit (han.).

žaj zz. žatí: Caganka eká žaju jak

dívka vdaju (Peck).

žajkrut = zákrut cesty (Zl.).

žákat, louditi, žebroniti (záp.

Mor.).

žákonítizžákat: Dožákonil setého
(záp. Mor.).

žatódkovo koení = od žaludka
(Mal. XXIII. 221).

žatostívý iz smutný : Cos tak, má
miíá, žalostivá? A pro bych já ne-

plakala a nebyla žalostivá.? (Suš.

259).

žatova zz žaloba (Vah.).

žalovat sa, stžovati si: Žalovat

sa nemám komu (Suš. 251). Já sem
pišla, mamnko miíá, vám sa žalo-

vati (Bart. III. 3).

žatovat koho: Vraný k stojí

u nho, hrabe nožku, žaluje ho, var.

lituje ho (Suš. 174).

žaiu, -i = žalud (val.).

žatúdek kravský má tyto ásti:

báchor, epec, knihy, sliz.

žamlat, žebronit: Poád' o nco
žamlú (dok. 276).

žamraf n. zemrat, nkoho za nco
dotrn prositi (vých. Mor.).

zandat = žamrat (záp. Mor.).

žangel', -gla, stechýl, rampouch
(záp. Opav.) =: zvongef (vých. Opav.).

žangr, turritis glabra (bot.).

žaptaf, dotrn, neodbytn pro-

siti: Nežapláí, aby mu dobí ludé

hodili grajcar do epky (Vlk 24).

Žár, chalupy v bývalém lese

(slez.).

žáa, -e, šára zz zke: Nebyla to

žára, žára ohníková (Suš. 415).

žarúž, zarážek, žaružina (laš.),

žaróch (han.), ranunculus.

Žarúžný, tra (Vsacko).

žat : Žaj, srpeku, žaj = žni (Suš.

556, Br.). Neže, milá, té tráve

(Bart. III. 513, z Líšn). Zo i žnu
zz žnouti (Lor.). Kdo tu trávu žnuti

bud? A žnula ju pkná panna
(Suš. 168, laš.). Kiero nechce robi,

kiero nechce žun (Vyhl. VI. XVIII.

940).

žatva, žn (val, hor.).

žaža, -že, svtlo, ohe v dtské
ei (ND. 24).

žažuta, žúžeía (v. t): Pod tým
stromem je dokola kolem samých
had a jedovatých žažul (Kda, Doh.
1. 160).

žbánky, pl., m., 1. druh hrušek,

2. lychnis inflata (bot.).

žbet, devná nádoba na vodu,

vyšší puténky, k vrchu užší
;
pi

vrchu prostren jest »šprušel«, za

niž se nosí (Kel) =: džber.

žbétek, džbán na vodu (Rožnov).
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žber, škopek s jedním uchem
(laš.).

žbrachy, pl, m., pomyje kravám

;

též nápoj z otrub a spaené trávy

(Vah.).

žbráa= bfaa, nepkn zvoniti

(val.).

žbruch: Na sv. Duch do vody
žbfuch ! = sko (Mor. lid 86).

žbluchat, int. zbfuchotat, -cu, d-
lati: žbfuch ! žbFuch! od mokra: Tak
mi v botoch žbfúchá ! V buše mi
poád' žbfuchoce.

žbTua, hlupák.

žbrunit, žvaniti, bláboliti.

žbTuk: hastrman žbfuk! do vo-

dy =: skoil.

žbat, bryndati (val.).

žbruTa, -e, jalová polévka (val.).

žbrúTa = žbrundat, bryndati
;

žbrúla sa = broditi se.

žbrunda = brynda (val.).

žbryja, -e, = brynda (Slav. L.
X. 37).

žbrýaf: Ryba žbrýala v ple-

chái = mrskala sebou (Vlk 88).

žbýcnúf do koho, drcnouti (Vah.).

ždánice, pl., f., bramborová kaše

(Br).
ždaui, žvaniti (Vek.).

žrfár, hl drábova (Jevíko).

Zdar, vrch v Janoušov na Zá-

bežsku.
Ždáry, tra (Blansko).

ždárat IZ štárat.

ždercat, drcati, štouchati (záp.

Mor.).

ždibek, drobet (záp. Mor.).

žduchá: Na tch zbojníkv neb
žducháv jsou hvízdali (arch. I.

142). Mukulenák a jeho ze u sebe

na svojich pasekách zimního asu
žducháe pechovávali (ib. 143).

žduchanec, štouchnutí rukou do
zad.

žduchat, zdusit, zduchnút = štou-

chati.

žduchavá, druh tance (Bart. II.

299).

žd ú rat, šdúií, ždúrnút= štourati.

ždurýc: ŽdurycI ho, hn býl ve

vod = ždurýci ho, stril jím (Slav.

L. X. 373).

ždurýcnú, int. slov. ždurnú (val.).

že spojka, 1. zdurazuje imperativ

neb otázku : Nelituj že, ma dževucho,
tej svojej úrody (Suš. 201). Ach
Bože muj všemohuci, ndaj že mi
toho vcej (Suš, 605). Preo že a
pobila? (Suš. 302). Až ho uviješ,

komu že ho dáš? (Suš. 330).

2. vyjaduje lítost: Žes mi to ne-

eki! Ze sem o tom nevéí! »Ale
chleba by sme také potebovali I

«

>Že ste mi to neekla!< (Kda I.

189).

3. vyjaduje podiv : No že ste se

už jedno rozlóele ! de to beto

stáni a vekládanil (Mal. XXIII. 44).

Že ste se v takový neas vydali na
cestu 1

4. uvozuje vyhržku nebo sázku:
Že na vás pjdu! Že vám ty husi

zajmu! Že ho nechytíš! Že tam ne-

doskoíš 1

5. uvozujeepímou : Ten lovk
sám pišel k šenkýovi, že bratíku,
pro Boha t prosím, propus m už

!

Mor. lid 162). Hodil žáb šišku, že

žabko, zajez si ai ty ! (Mor. lid 302).

Pebédli Moravu, že pome si

chytit ze štyry husi, že upeem si

jich. »Ze víte co chlapci, že já
mosím ít do práce!* Srovn. pol.

:

Wilk podzi^kowal RadziwiHy i po-
wiedziaí, že »b5d^ tobie w pomocy*.
Ko powiedziaí, že »nieberz obydwa«
(Lud XI. 173).

6. uvozuje vyizované vzkázáni:
Strýku ! že máte k nám pít, — že

pjdete- li na pú.? — že Festi byste

nám nepili tragau? Parímámo, že

Festi Pepka má piložit do peci =
Pepka vzkazuje, má-li . . .

7. užívá se velmi asto ellipticky:

A tož dež už beí veir, povidám:
»Pome to seno zhraba, abe ne-

zmokío*, aFe oni, že nepudó, a potem
nám zhniio. Mnle zme s Franckem
popraova, tož ku: » Dones mn
vode!« a že nepude, >tož dones mn
sena,* to že pude. Tonak nechtl i,

že abech šií já, že Fepši vepravim
(Mal. XXIII. A6). Stj, chlape! Co
tady chceš } Chlapec odpovdl, že

jde do pekla pro svj zápis. »Že do
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pekla?* (pravíš) L. XI. 264. Já sem
sa hnáí že na maso, a vy jíte kýšku
(=. mysle, že jíte maso a mn dáte).

Mám za ním peníze ; šéi sem k nm,
že ho budu upomínat. Sli zme že

k vám. Ša sem na rolí že prasatom
na trávu. Šla. tam že osívat pFevy

(Slov. obr. I. 160). Já sem nape
pohlidla, že to kocór, a to beía kuna.

Hfedt sem, že je to íovk, a ono
to beí chrást (Mal. XXIII. 41).

8. zastupuje nkdy píslovce prý:

Ti majó nešesti: prohoeío se im,

a že im aji futra zhoele. A: Mnta
se tam zle, že odešla.? B: Ja nevim;

ona ta dfeca g zednikom že cho-

diía za nádenicu, dež beía u té te-

tické, a že ji nic nechtle kópi (Mal.

XXIII. 46). A ty oiska jak dv
svíky že mu svítily (dok. 257).

9. Opakuje-li se vHa njaká, jíz

nebylo porozumno, déje se to pravi-

deln formou reci nepímé: A : » Beí

tam taky Janek. « B: >Co ste ikale?*

B: >Že tam bel taky Janek.* A: >Abe-
zmešle!« B: »Co?« A: >Ze abezme
šle!« (Mal. XXIII. 46).

10. Rec nepímá bývá nkdy v ta-

kovém pípad., kde bychom ve spi-

sovném iazyce položili vtu píinnou:
Chlapci nechcó matku pustit do Hoío-
móca, že pré penize rozvážet' po
svt a doma nemajó co jest' (Mal.

XXIII. 46).

11. Otázka nepímá bývá nadby-
ten uvádna spojkou že : Ptáí se,

že kde to postavit? že kdo mu po-

može ? že co za to ?

Také pi vtách zádacích bývá ze

nadbyten : Prosiía ho pro Boha, že

dy aby jí to odpustíí (Slav. CL. X.

371).

Toto ze bývá nadbyten také pi
první osob: A tož prosím ich, pane
dochtor, idu, že lešti byste n také

poradili (Slov. obr. II. 117).

12. že by opisuje draznji zápor

:

Že by si mél nad ím buchat, nemá
= nemá si nad ím buchat, nemá se

ím bezpeiti. Že by to byío odporné,
néni = není to odporné. Že by iha

ruky zbytek bolely, nebola. Vskutku

!

neni že bych vam tam míuvil dareb-

ninu = nemluvím (val., laš.). Sak
Fanuša je hodná robka, a šaredá že

by byla, také néni (Slav. L.X. 470).

Že by to byío drahé, néni.

že by bývá za jiné obraty ei
spisovné: A: »Kúpit soli?* B: »No,
že by s p funta*, t. j. nepotebu-
jeme sice, ale pro jistotu kup. A:
> Chcete piva?* B: »Že by trošku*

t. j. nemám sice chuti, ale abyste

neekli, že jsem pyšný a p. Nebude
pršet, že by v noci = le snad. Nni
tam žádného, kdo by tam aroval,
ach že by to dževatko, co sem tam
chodzivaí (Suš. 205).

Žeberka, vrch na Vsacku.
žebérko, devný troubel do jalov-

cové dýmky, na spodní ásti poma-
lovaný hndými pruhy na zpsob
žeber (val.).

žebra, -e, f., coU, žebráci (slov.,

val.).

žebrací kabeTa = žebrák, žebrota.

žebrácká 1. kostelní pedsí pod
kruchtou, v níž sedávají žebráci,

2. výklenek pede dvemi domov-
ními (slov.).

žebrána = žebrácká: Dvée do
žebrany byly oteveny (Kda I. 309).

žebrák 1. na ruku, na nohu ^
mrzák : Ten už ostane na tú nohu
do smrti žebrákem. Dostaneš žebráka,

starého vojáka (Suš. 359). To sú

žebráky! (kon hubené). 2. echium
vulg., bidens tripartitus (bot.). 3. zbylý
kousek nedožatého obilí na poli, ne-

dolíené stny a jiné práce. 4. Sla-

mný panák v hadry obleený, který

se nese o dožínce s pole do domu
hospodáova (Brodsko).

žebrákovica, polévka chlebová.

žebraná, -, m., nezbedný žebrák.

žebraný: Vyhoraí sem a mam
Teda trochu teho žebraného chfeba.

Chodi žebraným chlebem =^ po že-

brot (laš.).

žebrat s gen.: Dit si chleba že-

brati (Suš. 119).

žebíek, achillea millefol. (bot.).

žebík : za žebík dávat = žvýkati

bago.

žebina, vychrtlý k (Opav.).

žebro: »Ze snihu už sú enom
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žebra*, když s polí slézá, zde onde
pruh (Zl).

Žebrota, tra (Leznice).

žebrovaf 1. To prasa sa na pedu
už nežebruje, afe v zadu žebruje =
jest už tak vykrmeno, že pední žebra

mu není znáti, ale zadní ješt znáti

(Dob.). 2. s chutí jísti.

Žegrov, tra (Blansko).

žehnanka, šehnáek, žehnacka, kro-

penka (Opav.).

žejbrat se: Starým krokem žej-

bral se do hospody = vlekl, klátil se

(Rok II. 480).

Žel, do Žela, m., osada.

Žerechov, r. 1643 Želichoy^ údolí

(Vizovsko) ; nedaleko osada Želecho-

vice, obecn: Želichovice.

žeTet 1. s gen.: Kraviky svj
Aniky žeFeíy (Suš. 85). Dve žbána
žefelo (Suš. 163). 2. neosobn: Želí

sa mi, želí, miíý sa mí žení (Suš. 419).

železí, coll. : Prodal sem starý že-

lezí (Maš.).

žeTezák 1. vz se železnými ná-

pravami, proti deváku^ který má
nápravy devné. 2. železný hrnec,

3. druh brambor, nejtvrdší, s ernou
šupinou.

železník, verbena (bot).

žeTezný kvelb, kde železo pro-

dávají.

Želítky, vinohrad (Želetice).

želivé devo trouchnivé (val.).

zemen ka, hrst lnu n. konopí (Zl.

;

malrus. zmenia = hrst).

žemlika=:žemenka: Telka vždy
dv hrsti lnu (koátka) váže v žem-
liku; 20 žemíiek je uta (Tel),
jinde 30 žemíiek kloub.

žemrat, žemoit =: žamrat, žebro-

niti.

ženika r= žemenka (han.).

ženkla, šparák pi noži na dýmku
(záp. Mor.; srovn. žingla).

žernica, e, v. mouka.
žernov ::= žerna (pl. n.) ^^ zrna,

vtší mlýnek domácí ; šlape se nohou
(val.).

žerob, váha, kterou se voda váží

ze ^studn (Lor.).

Žerotíny, vinohrad (Radjov).
žef, ovšem, ano (Tel).

žgadto, žahadlo (laš.).

žgamraka, žebrota: Chodí po
žgamrace (val.).

žgamrat, -mu =: škamrat, žebro-

niti: Zažgami ho = popros (Vah.)

= škamrat (v. t.).

žgance, pl. m. := netyja (v, t.):

Navaila žganc (Bart. II. 405, Podl.).

žgáraf, zgáit, žgárnút = ždára,
starati, bodati: Ona na rna poá
žgáe (Slav. L. XII. 130). Nžgaraj
na m! =: nedráždi mne (laš.). Ve
u nich žgárnú kivákem, to je taják

dyž tady eknem » dobré ráno« (Slav.

L. XI. 273). Do ma jak by nožem
žgárnúí (ib. 485).

žgarýcat, intens. slov. žgára, ne-

horázn bodati (val.).

žgat = džgat (v. t.) ; žga koho =
popichovati, drážditi (laš.).

žgavra, dotrn prositi, škemrati

:

Dti žgavraíy, že jím chýBá toho febo

toho (Vlk 101).

žgnúf, -žgnu, píchnouti: Jednomu
saí hlavu dol a druhému žgnúí do
boku (Suš. 787).

žgodto = žgadío, žíhadlo velí
(Frýdecko).

žgotek, -íka, holá palice klasu

turkyového (slov.).

žgra = škra.
žgra, -n 1. facka: Dám ti žgru,

až sa zmotáš. 2. = žgría, skrblík: To
je žgra! (val.).

žga, skrbiti (val.).

žgandžák 1. dcko ubreené,
2. kdo mluví nosem (Vah.).

žgandžaf, breeti (Vah.).

žhravka = žírka, moení (laš.).

žibi ! žibi! pivolávají se husi

(hor.).

žíbrat, -žíbu, hrýzti.

žíbro, síto mlýnské.

žibrovat, vyvívati obilí na fukare

(v. stodola).

žibrovat se, klátiv jíti jako žíbro

na fukare s boku na bok (han.).

žibuTa, -e, hus (hor.).

žicnout, udeiti: Žicnu t! (záp.

Mor.).

žii, 1. páti: Já mu zíého ne-

žiím. 2. doporuovati: Žiili nám
ju za dívku (val., laš.).
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žika = lžíce (han.): Žeke jož

só na stole (Suš. 557).

žid : Ženské, lííce stnu, mají na
to pozor, aby nenadlaly »žedu« =
máz (han.).

židák, kus kláta v lese ukrade-
ného: VFee židáka! (val.).

Židlíky, pl., m., tra (v rzných
krajinách).

žídlina, žídelné místo, kde se voda
prýští: Mám na lúce samy žídliny

(val.).

žídto, 1. = zídlo. 2. žahadlo (pol.

žq^dío). 3. jazyk hadí: To byí ogar-

ek jak žídlo iz živý, pohyblivý jak

hadí jazyk. 4. vážka vodní. 5. zadní
snice u vozu, nazvané tak dle roz-

poltného jazyka hadího (val.) v. vz
II. 13.

židný, 1. žádostivý, chtivý: Nebu
teho židny (st. žádný). 2. žádoucí,

vzácný: Dyby mi ptku dat, jak
mi je židny grejcar, ja bych teho
nejed. 3. obtížný: Zhniíemu je každý
krok židny (laš.).

židova brada, arm maculatum
(bot).

židoviny, pl., f., physalis Alke-
kengi (bot.).

židovka, ploštice zdobená.

žigan, posmta, všudybyl (val.).

žiga, bodati: Tokaj (nedávno)

Galétena a s tým žigaía = dobí-

rala si mne (Slav. L. XI. 273).

žigl'a, -fe (slov., val.), šidía (slez.),

podlouhlá truhla sbitá z desek s pí-
hradami na mouku a stravu,

žigta, -Tu : Zas žigFeš na tých
husFech ? (o nemilém hudci) Jicko.

Žigiava, les (Koryany).
žígío = žídlo (v. t.j val.

žignúf, píchnouti. Žigl ho = píchl

ho. Zignuía sem sa jehíú ; také

blecha žigne (Slav. L. X. 31, XI.

273).

žigýcnú, int. slov. žignú: Chy-
aci ježovinu žigýcl psa (Slav. L.
X. 296).

žíhavo: Rozpal ti jehly do ží-

hava (Mor. lid 153).

žihíava, kopiva (hor.).

žita, 1.: >Daj vám Pambo zdraví

a siíy do každéj žiíy«, zavdávajíc

(hor.). A tož spolu žili, až se jim
potrhaly žily =: do smrti (Kda I.

134). 2. pezdívka lovku neústup-
nénm, svárlivému (val.).

žltá, -a, lakomec (hor.).

žitavý, lakomý (hor.).

žímat = ždímati (záp. Mor.).

žínaní (é), 1. sežaté vrchní listy

bujného obilí: Dones žénani husám.
2. sežínání list : Už mosime necha
teho žénani, už se za chvilku zane
vesépa (Mal. XXIV. 344).

žínávat= žávati: Bude-li tak stá-

vat, až budem žínávat, bude hospo-
dáství zlý (Suš. 613).

žinica, -ce, syrovátka z ovího
sýra (val., rum.).

žingl'a, -fe, 1. tlustá, tupá jehla

na navlékání šrek, 2. vodní šidlo

(val.).

žingor, malý, hubený lovk
(Frenštát).

žingura, tenká, slabá ženština

(val.).

žinka, šrka: Ve a nobesá na
hadbávnú zinku (er. 50).

žír: Drbeži se sype žír := žrádlo.

žírka, hryzení, moení.
žírník: Voíeek je dobry žirnik

a telika dobra žirnica = dobe žere

(laš.).

žirný dobytek, který dobe žere:

Pacholek sní kolá vánoní ve chlé-

v, aby byl dobytek žírný (Mor.

lid ,21).

Žíry, bývalý rybník, nyní louka
(Vizovsko).

ži: Každý svoje pole žije =: užívá

(val.). Cigánem žíí, cigánem uméí
(Zl.).

žitký, 1. navlažený, vodou napo-
jený (Zl.). 2. svží, erstvý (Vek.).

žitné t. peivo : Pines kúsek žit-

ného.

žitnica, hruška zrající zárove se

žitem (pšenicí).

žitnlsko, pole, s nhož sklizeno

žito.

živ : Slyšeli, že lovk k živu Bohu
o pomoc volá (Kda I. 29). To jak

živ néni pravda. To je jak živo =
to se rozumí, ovšem (pisvduje).

živait sa, bídn se živiti: Tata
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ti ekne: Já ti nic nedám, živa se,

jak chceš (Slav. L. XI. 484). Tož
Tráíci žatým pomáhali u Kúpaí
délai a tak sa pi nich živaili (ib.

XII. 44).

živák, živáek =z živá duše : Néni
tam ani živáka (val.).

živ — živo: Musíme se živ
práce chyti := náležit. Prší tam
živo = hojn (Vah.).

živica, -ce, 1. druh pryskyice,

vypryskající v podob istých pu-

penc (Mor. lid 227). 2. voda ze

soli opocené: slaný jak živica. 3. ko-

piva žíhavka (laš.). 4. životní síla:

Nemá [živice = kenu, binku (Zl.).

živký = žitký (v. t.).

živlenec: ervenec, dobrý živle-

nec = živitel (Mor. lid 81).

živnosf, 1. strava, pokrm: Nese
za synem živnos do Medía. Musí
živnos kupovat'. Nevystaíme ze

živnosú do nového (Jicko). 2. Byía

to za krásná živnos, tá jeho = sta-

tek (Vlk 46). Nechce a syneek,
že nemám živnosti =^ chaloupky
s polem (Bart. III. 281).

Živnost, na Živnosách, tra
(Vizovsko).

živný, 1. lovk, který dovede
svého živobytí uhájiti. 2. emeslo,
které dobe obživí. 3. živná polévka
= zasmažená máslem (val.).

živobytí, 1. život: Vincek nevdl,
že obr pi živobytí zstal =: na živ
(Kda I. 157). 2. strava, victus: Tam
sme mli mouku, mastný, kroupy,

všecko živobytí (Ž. obr. 80). 3. menší
statek: Matka myslila vždy, že t
posadí do živobytí (Ž. obr, 7).

Však ty beztoho ze živobytí dosta-

neš splátku (ib. 8).

živorát, slabý, neduživý lovk,
zvi. dít (Vah.).

život, 1. Lék se užívá na laný
život =3 prázdný žaludek. 2. A drží

vás tak dlouho, dokud já sám ži-

votem nepijdu a vás svýma oima
nespatím ::= svou osobou (Mor. lid.

182).

životn, osobn: Tak ten jistý

zlodj nebude nikde žádné stálosti

míti, ale musí to životn pinésti a

navrátiti sám (Mor. lid 180).

životný : Je to životná pravda

;

viéí sem to na své oi =z skutená,
vrná (Vych.).

živúca sa, s drazem se doklá-

dati živého Boha (Jicko).

živý : Ona kieía k živému Bohu
(Bart. II. 381). Dole byla velká svt-
nice, ale živé duše v ní nebylo =
nikoho (Kda I. 196). On je ževé

nebožék Obzena, jak dež^ ich tade

vidite (srovn. neumíraný). Živý (živá)

nevím, kde sa poéJ (práv tak

v st. : Kam se pode, živ nevd
Výb. I, 142. Tehda Eustachius, ne-

vda živ, co iní, bral se do dale-

kých zemí, Pass.). O živý svt bych
toho neudlal= za nic. Živé stíbro
:= rtu. Vlil krkaveti do zobáka
živé vody, a bylo živé = oživující

(Kda I. 81). Tak sem sa a báía

jak živého oha (Bart. II. 164). To
nésó živý ketke, to só dlaný (Maš.).

Tá réž je sama živá charpa. Tá pe-

ina byía sám živý lunt = na dobro
sedrána. To néni íež, to je živá

pravda = vrná, svatá. Mloví živo

pravdo. Živu mocú chtl to mt =
mermomocí. Je tam toho (mléka,

oleje, másla a p.) živá krapka. Dál

mi toho živu krapeku = velmi

málo. Živý vtas: 1. Nkdy se obrátí

na víkách vlas a roste do oka.

Když ho vytrhne, »tak sebú bude
mrska na ruce*. Proto se nazývá

živým (Mor. lid 225). 2. teninký

ervíek ve stiidánkách ; když ho
ovce vypije, dostane z toho moto-
lice (Brodsko).

žížek, lovk nenasyta, lakomec
(laš.).

žižkaf, 1. mrkati oima. 2. sla-

bounko hoeti: Ohe žižká (val.).

žížlavica, -ce, urtica urens (bot.).

žížavý = zížlivý, 1. žhavý, e-
avý: uhlí, popel. 2. hbitý do práce

(han.).

žižmo, 1. vzduch dýcháním a vý-

pary lidskými zkažený : Vte, tam
je žižmo u tch uk, patnáct

lidí v takej izbulce ! (Slav. L. XII.
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85). 2. hemžící se množství, žižmo
chrobakv, ptactva, lidí (laš.).

žíznivt = žízlivH^ žhavým, ea-
vým býti: Uhlí se rozžížnivlo ; ží-

znivé, uhlí (Zl.).

žižvotek ::=: žižmolek: Mát pkné
zeli, su tu šikovné žižvoíeky = cho-

máky, hláveky (laš.).

žlatec, -tca, = svaec (záp. Mor.).

žTaza, -e: K má žfaze =. chí-
pcí (Vah.).

žlica, e = lžíce (záp. Mor.).

žttý = žlutý ; i v odvozeninách

a složeninách (slov., val.).

žlutníek, chrysosplenium (bot).

žtu, -i = žlu (val.),

žtuták, caltha palustris (slez.).

žtutaa (žítaa), -n^ 1. = pta-

nuša, planá hruška (val.). 2. z= žíu-

tavka: choroba telat v kolenách.

Koleno se naleje žlutou hmotou,
tele ochromne a hyne (Vych.).

žtútek : Cekali zme, až by do
pana vrchního vFézí žíútek a být

dobré nadje (Zl.).

žtutika, druh hrušek.

žFútko = žloutek (Podl.).

žtutochvost, pták motavilla sul-

furea (val.).

žtufunký, Uutunenký, pkn žlutý:

Celej ten díl byl jedna ohnica, pknej
žluunenkej (dok. 153).

žmání v buše, hryzení, ujímání.

zmat, -žmu, 1. kriti^ makati:
požmaný kabát. 2. Tak a cosi žme
^^ v biše ujímá (val.).

žmíkaf == mžikati (han.).

žmota = zmola.

žmotek, cumel (Vah.).

žmolit, opálati v ústech : Co to

žmolíš.? Žmolím kreku.
žmot = zmot, smot, nco smota-

ného, zmodrchaného: nití, vlny,

vlas.
žmoulat = žmolit (N. Msto).
žmúrat, -u, zdrob. šmtirkat,

mžikati, blinzeln (laš., val.).

žmytek = myíek, lilek (val.).

žavý, eavý: uhlí (záp. Mor.).

žnec, -ženca, muž žnoucí.

žníca, -e, žena žnoucí: Budeš
dobrá žnica (Suš. 556).

žniva, pl., n. = žn (laš.): Oženil

se starý sivý štyry týdn pede
žnivy (Suš. 711).

žnívo, obilí na žatí: žaio by sa

žaJo to dobré žniveko (Suš. 556,

val.).

znivý obd, dožatá (laš.).

žový as, ve který jsou žn.
ŽOCh :=: Žok.

žouit se, vaditi se: Požóili se

(záp. Mor.).

zrna, pl., n. = žernov : Pod žebem
stáíy zrna (Vlk 7).

žrútný, 1. dobytek := dobe že-

roucí, o dobytku jmenovit vepo-
vém. 2. píce žrútná = sporá.

žubrovaf = žibrova, 1. K žu-

bruje oves = žere (když to hodn
kupí). 2. Co poád' žubruješ .? iz od-

mlouváš, brbleš (val.).

žudlít, 1. utírati: Dít žudlí hadr
stoliku. Požudli tú skfénku kopi-
vama a dobe vypláchni. 2. ^ žmo-
lit: »Než já to požudlím!« praví

bezzubý (Zl.).

žudr, -a: Hanácké chalupy mí-

valy pede dvemi žudr. Byla to

krytá sí dosti prostranná, kterou

se vcházelo ke dvem domovním.
V jedné boní stn byl oblouko-

vitý otvor, poskytující pohledu na

ves, pod ním na podezdívce laveka.

V žude besedovávali domácí i sou-

sedé. Jinde íkají žudr (žudro, žundr,

žumdr) obyejnému výklenku pede
dvemi. Srovn. vidánek.

žudík v. kukla.

žucha, slabá káva, brynda (val.),

žúchat: >Tak to žúchaÍo!« když

se šlo po vlhké louce (Zl.).

žuchta ^ žvachta, mluvka.

žuchlaka: Te jeho žochlake
nestojijó za nic zz tesky plesky

(Maš).
žuchtanec ^ žvachlanec, žvýka-

nec.

žuchtat, -lu (= žúchat, žúíat)

1. žvýkati (o bezzubém): Dáme
starej osúcha, aby ho žuchíaía (Suš.

420), 2. muchlati: Žuchíaía v ruce

vyšívaný šáteek (L. XI. 49). 3.

plésti hlouposti : Nežuchli, ty žuchíe

!

»A bel ste jož v Praze « »Nebyl.«

»Tož co žochleš.?* (Vyhl. II. 237).
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4, požiichla s nkým i= požerto-

vati.

žuchTena, tlachalka.

žuchta : Ty si taká žuchta buchta
zz nimra.

žujka, palestra ve he míové
(ND. 177).

žuk: Bude viset jako žuk (ND. 85).

rus. brouk, chroust; zde mim' se

chroust na niti uvázaný.

žuTaa, fazole podlouhlá, erná n.

bílá n. ervená (ND. 181).

žutový: Zašovských pachoík doma
néni, oni jeli pro kamení, pro kamení
pro žuíové, budu stava grunty nové
(Bart. III. 511).

žuítý = žlutý: Zulte vlasky esala
(Suš. 439, laš.).

žumlat, -lu 1. = žmolit: Nemám
jož zob, mosím to koriko dlóho
žumlat (Maš.). 2. pleskati : On všecko

vežomle = prozradí (han.).

žundr, výklenek pede dvemi do-

movními: Svítil mi msíek pod ten

náš žundíek (Bart. I. 103).

žundrat, -du, plativ za nco
prositi, škemrati: Nežundi poád'!
(val.).

župan, dlouhý kožich z jehní
kožešiny, obšitý pkným modrým
suknem s erveným, na dla širokým
lemováním (Vyhl. II. 192). V Bruš-

perku obyejnému kabátu íkají žu-

pan.

župánek, lajdík soukenný (han.).

župica, -e, svrchní šat (kabát) va-

lašský na svátek, dlouhá pod kolena,

ze sukna modrého (na Zlínsku) nebo
zeleného. V bocích klíny jsou >na
fald* pehnuty tak, že od tla od-
stávají, obojek je stojatý, uprosted
zašpiatlý (LN. I. 33).

žúpli, horšiti se, domlouvati n-
komu (val.).

žúr, -u 1. bahno v potoce nebo
ve studni, kalná voda, pomyje, obsah
žaludka dobytího: pivo jak žúr =
kalné (slov., val.). 2. druh polské
polévky (Vyhl. VI. XIX. 43).

žuf, pezúvat, žvýkati (o dobytku).

žuva, nádor na kravském vemeni,

asto po otelení.

žúžel', -e, f., zúžela, žažula (val.),

jest jméno souborné, jímž moravský
lid oznauje plazy a obojživelníky,

nkde i krtky, myši, netopýry, ano
i hmyz: Do sv. Jií žúžel není jedo-

vatá (Mor. lid 79). Bogdál nosel

v zobane hade, žabe a jinó škaredo
žóžel mladém (Vyhl. I. 35). Plošek
a jiné roztodivné žóžele bélo tam na
tisíce (ib. 33). Je tam vel s tó fa-

briko ledajaká žóžel = chamra
(Hoch 32).

žváchat 1. žvýkati, hlavn o lidech

starých, bezzubých ; kasu dítti. 2. tla-

chati : Co on ví, co žváchá ! = žvat.

žvachel', chFa, žvanec, chundel:

TeFa mlo žvacheF chíupch v ža

íúdku a od teho dotá chudnuío, až

zme ho museli zabit' (Vah.).

žvachta, -y, m., žvanil : Toje žvachla

starý!

žvachtat, -lu, žvaniti : Nežvachli,

ty žvachío! Všecko vyžvachTe!

žvachofa, -Te = žvachla.

žvacholit, zdrob. slov. žvachlat.

žvachtat = žvachlat (dok. 289).

žvaa, -, m. = žvanil (záp. Mor.).

žvani, žvýkati: Kráva mi šatku

požvaniía (laš.).

žvandraf, -du, žvaniti (val.).

žvanec, -nca 1. kus požvýkaného
jídla nebo žrádla u pežívavc : Do-
byte ztratilo žvanec = pestalo pe-
žvykovati (Mor. lid 261). 2. žvanec
hrozn = tapec (záp. Mor.).

žvaucha, mluvka (Jicko).

žvápat, tlachati (záp. Mor.).

žvápo, -a, tlachal (záp. Mor.)

žvat = žut, žváchat (v. t): Na
boliku se pikládá pozvaný chlib

s masíem (laš.).. Kráva pozvala mi
suknu. Co žveš = mluvíš nerozum
(Vah.) Neví sám, co žve = tlachá.

Mašina (stroj na ezání) enom žvaía

(neezala).

žvíchat = žvíkat.

Bartoš: Dialektický slovník moravský. 37
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1. Douf. = Df.

1. Václ. = Vek.
2. (bolný) bazdzo =: bardzo

23. (braové) luš. zz laš.

30. (bukva) tedy nz tady
31. (byt) bylo srdenka vrného =

byli srdenka vrného
31. (byt) debe bélo na strékov

::= na strékové
35. (byt) pocházat sa =: prochá-

zat sa

59. (dobrý) sejde ti iz: sejde se

62. (dováat si) na krávu =: na
krásu

77. (fikat) fie blátem = blátem
85. (grapa) z grap, z dráp ^ zgrap,

zdrap

89. (halena) stonina = síanina

99. hoga ^ hogá
105. (hrát) na hrátou z= na hrátvu

115. charžky zz charúžky
117. chfastuha izchrastura

120. cho až zi: choaž
122. (chudý) soky =: svrky
127. (jak) nevzáF zzz nevzal

129. (jána) jámuizijánu
147. (kmásat) spoFem = spolem
148. (kocúit) ta, by = ta by
150. (kolá) na svatb za == na

svatb a za

155. (koe) neprosil zz nepropil

155. (koróba) korábika = koróbika
157. (košlavý) jd n: id
160. krajší ziz krají

161. krásulenký z= krasnulenký
178. (lata) pivo = pivo

179. ladaina zz fedaina
185. (loká) Locke =: Lacke
199. (meta) vyhozovat zz vyhazovat

v kartách

201. (mita) mitojí =: mitaj ! v. metat
210. (myknú) rosi = nosi

212, (na brýFo =: brýfe

212. zena =: žena

214. (nabíhat) lesli — lesli

215. (naagamai) naagamená =
naagamaená

215. nenadáte =: nenadáte
215. nadala =z nadala

217. názebí = nážebí
219. nanakazuj = nenakazuj

225. navidlí = návidlí

229. neamor = neamour
233. nepimíraja = nepimíaja
233. (nesené) enom sa to žne =:

sa to žve

245. (obrázek) lištnu = lištvu

261, (omfganý) ožvúchaný = ožvá-

chaný
278. pálení = páFení

278. pálka =: pálka

278. (palo) opáleného = podpále-

ného
286. pensí = penzí

288. (pchat) uprchí = upchl

288. (pichat) všec = všeci

292. (pláava) plavá = planá

293. poFeská = pFeská

*) íslice s pedu oznauje stránku Slovníku, na níž hledati jest chybu, slovo
následující jest chyba, slovo jdoucí za znamením rovnosti její oprava. Slovo v závorkách
uzavené znamená heslo, pod nímž chybu hledati jest bu v píkladech nebo ve
výklad.
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301.

306.

311.

320.

329.

343.

347.

354.

356.

357.

358.

363.

367.

367.

369.

369.

370.

371.

372.

374.

374.

376.

376.

377.

385.

387.

388
392.

392.

396.

396.

410.

413.

414.

414.

415.

418.

419.

419.

420.

421.

do chvíle = co chvíle 421.

podíné = podíiné 424.

(pl) srdéko = srdeko 427.

(potrúsi) šáše = šáe
pedhánka ^ pedkánka 428.

(prše) doucha = do ucha 430.

(puka) íoma = iama 431.

(ei) ptai sem =: ptaí sem se

ezivy = eziny 432.

íkání = íkaní 434.

(rodie) jne = jen 434.

(rozfáža sa) sa rozfazali = roz-

Tážali 439.

(rožít) rošnu je tvar novjší;
tvar starší, vbec užívaný je 444.

ro27í, imper. roši. 444.

(rúba) bychme = byhme. 444.

(rýnský) rynsku a = rynskuFa
(ryšavá) nepadají =: nepadajú 444.

(s) jel dodo Perova = do 447.

Perova 447.

(s) co si ^ cosi 451.

(samový) Našechaíupka= Naša 451.

(sažit) sáhati =z sálati 454.

(sedat) Slunéko = Sluneko 460.

(seno) s sena dlání = v sena 463.

dlání
(scházat) Bude-li = Bude ti 465.

(sihía) lešní luina = lesní lu-

ina 466.

(sluno) u Val. Meziíí == u Vel. 474.

Meziíí
(sndelek) pdo svta = pdo 474.

do svta 475.

(sobáš) obfec =r obFe 476.

(spravit) táto = táta 476
(spažník) Ti spražníci = spaž- 476.

níci 477.

(stát) sedmý rok pechodí =
pichodí 478.

(stát) už nastal =z nastal 478
(súvoz) hluková cesta = hlu-

boká 479.

svinítrus = sviní trus 479.

(svobodník) biskupíci =: bisku- 479.

páci 482.

(svodnica) s boudy = s louky 485,

(sýsnú) sývá = sýsá

(šegli) hehtati = lehtati 485.

(sihli se) síi se = síit se 486.

(šestí) zrnní iz zmní 486.

(šórat) šouhrat = šuhrat 490.

sefrán =: šefrán

(šerguFa) -Fa == Fe

škFab =. škláb

(škvaenina) škaenka = škva-

enka
šlechtit zz šlechtit se

(šost) šotalý r= šosatý

(špetnút) Ani nemukí = Ani
nešpetí

(šršTavá) neoe = naoe
(šuhaj) = šuhaj = šohaj

(šuchtaka) zašuchuchtdj = za-

šuchtaj

(tak) v tomto ase =: o tomto
ase
(též) syrci = synci

(tža) To je tža = to je tža
(ticho) tikem bu == tichem

bu
(tínit) Postajte = Postojte

(tož) že mo to = že mu to

(tráek) nízká šle := úzká šle

(troky) pl. n. =^ pl. m.
(troškar) Df. = Douf.

(turky) zadrhujú = zdrhujú

(iichráni) rože =: nože

(ulíbi sa) hned se mu zalíbil

=: hned se mu ulíbil

(úezek) délky šindelový = šin-

delové

(usadlit sa) sednte r=: sednete

(valit se) hromada scestí =
hromada nešestí

(vaíovoec) -ce = -ca
(vargatý) sobrý = sobný
všeliky = veliky
(verajšek) dom :=: doma
(vdaj) -a = -u

(vcnost') té nénestáléši = te

nénestáléši

(ve) -mne = -mn
(vdt) píatno tka = piátno

tka
(venek) Séí = Sél

(veáíc) zadliák = radliák
(vte) m := mn
(vigíat) kláti = klátiti

(vláky) na jednom konci zi

dv silné tye na jednom konci

(vlas) spušalo = spúšaío
(vnit) bolelo = bolelo

vuta IZ vutr
(vrhnú sa) zdá sa m = zd^

sa n
37*
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499. (vyhnájat) dm = dur.

500. (vychráni) vychroova =: vy-

chraova
501. (vykíátit) dyž to = dyž ho
504. (výpasek) valachov =: vala-

chm
506, (výprysky) seseení zz po se-

seení
514. (vzít) vezmu := veznu

516. (za) A to tož = A tož

517. zábežný =: zábžný
518. (zabudnú) zabudnu = zabudu,

zabudnu
518. (zaby sa) na senku =: na šenku

519. (zados) zadost = zados
520. záhí dka = zákJadka

524. (záfety) zašít zz zašél

525. (zamoit') umoiti ==: zaíti mo-
iti, zatíti

526. (zanáška) nážitek = náitek
527. zápecí ^ zápecí

533. (zavést se) Veéí = Véí

540. (zemFe sa) zemFel; sa =i zrafet' sa

540. (zmre sa) cosi zmefe := cosi

sa zmefe
541. (zežabi sa) jemer = je emer
541. (zglunda sa) v peince =:

zgfundat sa v peince
542. (zgrejdi) zrejdili := zgrejdili

542. (zguit) postíhal =r; posbíhal

544. (zhúžva) nahúžvali = nazhúž-

vali

544. (zhynú) ztratiti = ztratiti se

546. (zkušený) Ja mám = Já mám
546. (zíatový) Nechcuja= Nechcujá
552. zpusova, zpusovát =: zpustova,

zpustovát

556. (žat) žun = žnu
556. (žažuh) Doh. I. 160 = Poh.

I. 160.

557. (že 6.) tragau =: tragaa

562. (žuchíat) A bel ste jož ? = A bel's

te jož

ZKRATKY.

dol. = dolsky (Dia!. 1. 51).
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