
SLOVNÍČEK

VYJMENOVÁČEK

ZY s troškou vlastivědy



jazýček, jazykový

nazývat se, ozývat se,  
vzývat, vyzývat,  
vyzývavý 

Česká jména osob:
Zbyšek, Zbyněk, Zbyslav,
Přibyslav, Přemysl, Nezamysl, 
Křesomysl, Spytihněv



Česká jména měst, městeček a vesnic:
Bydžov, Přibyslav, Bynovec, Byšice, Býšť, Bylany, 
Brumov-Bylnice, Bystřec, Bystřice, Byzhradec, Kobylí, 
Kobyly, Kobylisy, Kobylnice, Hrabyně, Lysice, Lysolaje, 
Lysovice, Lyžbice, Volyně, Kamýk, Litomyšl, Mysliboř, 
Nezamyslice, Zdemyslice, Myslejovice, Velemyšleves, 
Mýto, Vysoké Mýto, Chropyně, Pyšely, Spytihněv, 
Bosyně, Sychrov, Sýkořice, Syrovátka, Sytno, Vysokov, 
Vyškov, Výškov, Vyškovec, Vyšehrad, Vysočina, Přední 
Výtoň, Vydří, Vysočany, Vystrkov, Výprachtice,  
Vyžice, Ruzyně, …

Česká jména řek:
Bystřice, Bystřička, Vydra, Výrovka, Volyňka
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Pes se tváří vyzývavě.
Copak se mu honí v hlavě?
Kočka zná už – tak hned hravě
shodí na něj velké hrábě.

Cvičit postřeh pejska baví,
bystře zatne chrup svůj dravý.
A když hrábě ke zdi staví,
pohled má zas vyzývavý.

Brzy, brzy
skončí mrazy.
Brzy, brzy, brzičko
bude zas hřát sluníčko.
Brzy, brzy, brzičko
bude venku na tričko. 
Brzy, brzy, lidé drazí,
do vrat našich jaro vrazí.



Na ruzyňském letišti
sedím si jak v hledišti.
Na terase z první řady
vidím všechno, co se tady
z dlouhé dráhy za Ruzyní 
snaží vzlétnout právě nyní.





Nový Bydžov je město ležící nedaleko Hradce 
Králové. Někoho právě možná napadá, že když 
existuje Nový Bydžov, měl by se asi někde v blízkosti 
nacházet i Starý Bydžov. A tak tomu skutečně je. 
Oba Bydžovy spolu dokonce sousedí. Jenže Starý 
Bydžov je malou vesnicí, kdežto Nový Bydžov 
se stal docela významným městem. Kdysi býval 
i městem královským. Obyvatelé z okolí přijíždějí 
do Nového Bydžova za prací, za nákupy či na úřady, 
zato turisty láká Nový Bydžov svými každoročními 
závody starých automobilů. Koho zajímají staré 
zbraně, rád zajde do novobydžovského muzea, 
které uchovává velmi starou houfnici.  
To je druh děla, které používali  
v bitvách husité. 



Město Přibyslav se nachází uprostřed Českomorav-
ské vrchoviny, na pomezí Čech a Moravy. Přibyslav 
leží v Čechách a původně bývala významným čes-
kým městem. V okolí Přibyslavi se totiž těžilo stří-

bro. Jenže po jistém čase se stříbro 
vytěžilo a horníci, kteří v Přibyslavi 
bydleli, se odstěhovali jinam. Z Při-
byslavi se tak stalo obyčejné měs-
to. Hrad, který se kdysi tyčil nad 
Přibyslaví, dobyli v době husit-
ských válek husiti. V jejich čele 
stál dokonce slavný Jan Žižka 
z Trocnova, který zrovna bě-
hem obléhání přibyslavského 
hradu zemřel. Údajné místo 
jeho úmrtí lze snadno najít, 
a to mezi poli hned za Při-
byslaví, kde stojí více než 
10 metrů vysoká kamenná 
mohyla. 


