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PŘEDMLUVA

REDAKČNÍ POZNÁMKA

Tento slovník zachycuje jazykové
klima jedné rodiny. Hovorové, zkomolené a zastaralé výrazy, nejasné,
podivné, nepatřičné významy a jejich
vazby na konkrétní prostředí a osoby
jsou zde opatrovány s velkou péčí.
Výběr slov se řídil subjektivní mírou
„pocitu domáckosti“. Chtěla jsem
vytvořit slovníkové album, rodinnou
fotografii jazyka.

Výklady hesel jsou přepisem ústních
vysvětlení. Čísla 1 a 2 označují dvě
osoby odlišných generací. Do způsobu jejich vysvětlování jsem nezasahovala a transkripce záměrně nebyla
redakčně upravována. Všechny „domácí“ výrazy jsou zde zaznamenány
v té písemné podobě, která je v dané
rodině ustálená.
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AJFR

1 pracovat s ajfrem, s elánem,
někdo de do něčeho s velkým
ajfrem, nasazením 2 dělat něco
rychle, být rychlý
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BUŘTÍČEK

1 když má kojenec tlustý nožičky,
tak se mu tam dělaj buřtíčky; když je
někdo dospělej, tak má buřta velkýho
2 malinká uzeninka nebo faldíček
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CEJCHA

1 povlečení na postel anebo veliký
břicho; muskej, kterej hodně pije
pivo, má pivní cejchu 2 břicho
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CABIT, ROZCABENEJ

1 ubrečený dítě cabí, třeba rozkřičenej kluk, kterej ani neví, proč brečí,
ale cabí na celou pusu tak, že by mu
člověk dal pohlavek; rozcabenej je
uřvanej, rozmazlenej 2 plakat; rozvalený

21

KALUPINKA

1 to je čiperná babka, starší paní,
která pobíhá sem tam, a je na ni
moc pěkný podívání; říkáme, že je
to taková veselá, příjemná kalupinka;
když jsem byla v Červeným kříži,
tak jeden kolega měl manželku,
takovou čipernou, malou, a tak jsme
vždycky říkali: „Hele, kalupinka de.“
2 malá holčička
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KAPRICEK

1 malej polštářek, kterej si dáváme
v noci pod hlavu, aby se nám dobře
spalo 2 malý polštářek
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KRPÁL

1 vélikánskej kopec, vélikej prudkej
kopec 2 vysoký kopec
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KUCLÍK

1 kuclíky se nadělaj ve vomáčce, která se špatně zavaří, zaleje záklechtkou,
a srazí se, nebo když se špatně zadělá
těsto, tak tam sou kuclíky 2 malý
kousek nečistoty, většinou na zemi;
malá nečistota na koberci, na desce,
na stole

55

PIČUMPAJDY

1 blbostičky, vobrázky, věcičky,
drobnosti, který nic neznamenají
2 drobnosti v koupelně
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PIŠIŠINDA

1 když třeba malý dítě stůně a ty ho
lituješ, tak říkáš: „Ty moje pišišindo!“;
pohladíš ho po hlavičce a už je to
lepší 2 malá, drobná, nemocná, slaboučká chudinka
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PUCEK

1 dítě nebo kojenec, když je pěknej,
tlustej, tak se říká: „To je ale krásnej
pucek.“ 2 malý tlustý polštářek
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PUCNOUT SI

1 když má miminko prdíčky, tak
pucá 2 ulevit si
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ŠEDIVÁ BÁBA

1 to vzniklo tak, že jsme byly dvě
babičky, jedna starší a jedna mladší.
A ta starší měla úplně krásně bílý vlasy, na rozdíl vode mě, která sem ještě
vůbec nebyla šedivá. No, a aby to malinký dítě rozlišilo, tak jsme nejprve
říkali: „Markétko, dem k babičce, co
má šedivý vlasy.“ Potom z toho vznikla šedivá bába, protože malý dítě nejdřív řekne máma, bába, táta. To slovo
82

bába není teda hanlivý, ale je to první
vyřčení dětskýho slůvka, šedivá bába 2 je to označení pro prababičku,
která byla celá bělovlasá, šedovlasá
a měla se tím odlišit od babičky, která
byla mladší a nebyla šedivá
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UDĚLAT BUBLINU

1 to má různý významy, my jsme
to začali používat, když jsi byla malá
a dávali jsme ti krknout, říhnout. To
jsme tě zvedli, opřeli hlavičku o rameno a někdy se ti z toho mlíčka udělala
u pusinky krásná bublina. Vod tý doby
jsme ti říkali: „Pojď, dem dělat bublinu.“ 2 říhnout si
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UKUTIT SE, UKUCENEJ

1 když de člověk spát, tak se v posteli stočí do klubíčka, pěkně se přikreje peřinou, zachumlá se, ukutí se
a je mu příjemně. Je ukucenej a hezky
usne 2 uložit se ke spánku, uložený
ke spánku
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VÍDRHOLEC

1 „zima jak na vídrholci, fouká jak
na vídrholci“, většinou to je někde
na kopci, kde je průvan a hrozně
profukuje, kde je velice nepříjemno;
může se to ale říct, i když se přijde
někam do místnosti: „Ježiš, tady je
zima jak na vídrholci!“ 2 kopec,
na kterém fouká
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VOBLÍZNOUT SE

1 to má dva významy: když něco
od někoho dostanu a dělám s tím
drahoty, tak ten druhej může říct:
„Ještě bys moh voblíznout.“ A pak
to taky znamená, když si někdo ráno
umeje jen voči a sotva ruce, tak se
říká: „Ty ses jenom voblíznul.“ Anebo
když spěchá a potřebuje se vomejt
rychle, tak řekne: „Du se voblíznout.“
2 umýt se
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VOPLENDOVAT

1 voplenduje, nic nedělá a kouká;
je to podobný jako vochomejtat se,
jenže vochomejtat je spíš nepříjemný a voplendovat je takový lelkování
2 chodit někde bezúčelně, obcházet
jen tak kolem něčeho
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VOŠAJSTLICH

1 jen taktak, vo hubu 2 na hraně
čehosi
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