
 Bystrý Zbyněk Bydžovský  
z BYDŽOVA

Zbyněk Bydžovský byl 8 letý kluk, který miloval příběhy  

o dobyvatelích. Dobyvatelé byli chytří, bystří rytíři, kteří dobývali 

starobylé hrady a svým dobýváním nabývali svého bohatství. 

Zbyněk Bydžovský si představoval, že by do takové rytířské 

družiny bystrého rytíře přibyl i on. Prostě by k nim patřil. 

To by bylo něco. 

Se svými rodiči bydlel Zbyněk Bydžovský  

v Přibyslavi. Zbyněk si ale moc přál, aby jeho 

rodiče začalo pálit jejich dobré bydlo, to jako 

že by začali být nespokojení se svým 

příbytkem, ve kterém teď společně bydleli, 

mohli se tak 

odstěhovat a stát 

se obyvateli 

Nového Bydžova. 

Protože kdyby si Zbyňkovi rodiče pořídili bydlo v Bydžově a zabydleli se tam, tak by se 

Zbyněk stal bystrým rytířem Zbyňkem Bydžovským z Bydžova. 

Představoval si, že by pobýval na ledabylém, velice starobylém hradu, kde by měl nebývalé 

zážitky. V obývacím pokoji, v obývaku, by neměl obytný vůz, ale bytelný nábytek. V jeho 

bydlení, bydle, zkrátka v tom ledabylém starobylém hradu, o kterém je tu řeč, by bydleli  

i pohádkové bytosti. Třeba bystrá liška Bystrouška a pejsek Všudybyl. Neměl by tam jen 

masožravce, ale pobývali by tam s ním i býložravci, kterým by u horské bystřiny trhal býlí.  

To je ten šťavnatý plevel, který býk i kobyla doslova milují. Sobě a své bystré družině by na 

bolení bříška býlí netrhal, nejsou to přeci žádní býložravci. Na bolení bříška by jim natrhal 

zlatobýl nebo černobýl, léčivé byliny, které dokáží zázračně hojit rány. No a býkovec by byl  

v jeho bystré družině na býka i kobylu přísně zakázaný. 



Vždy, když ubývalo měsíce, chodíval Zbyňek na procházky do  

babykového háje se svým dědečkem Zbyslavem. Když spolu takhle  

v tom krásném zeleném babykovém háji pobývali, šel jejich domácí  

chléb doslova na odbyt. Dědeček Zbyslav Zbyňka nikdy jen tak ledabyle  

neodbyl a pro Zbyňka byl jeho dědeček opravdovým rytířem. Díky němu se  

totiž v Přibyslavi ještě stále udržuly lidové obyčeje a zvyky.  

Zbyňkův dědeček Zbyslav byl bývalým vojákem. Měl tedy i celou řadu nebývalých zážitků a 

pokaždé mu pro Zbyňka nějaký zbyl. 

 

A co nám tu ještě zbývá z vyjmenovaných nebo příbuzných slov po B? Snad už jen pár 

nezbytně bytelných informací. Jako třeba otázka: Jak tito obyvatelé a stabobylí dobyvatelé 

nabývali své živobytí? Čím se vlastně živili? A děcka, víte vůbec, co je živobytím vašich 

rodičů?  

Ano, ano, tito dobyvatelé své živobytí nabývali dobýváním, ale 

občas ho i pozbyli. Jak, ptáte se? No třeba když byli ledabyle 

neodbytnými, anebo když se nehezky chovali ke všem 

býložravcům, kteří milují býlí. Při takovém ledabylém chování 

jim vždy ubývalo dobývacích sil, a tak hnedle věděli, že pokud 

by takto ledabyle pokračovali dál, tak by mohli pozbýt i veškerý 

svůj blahobyt.  

Ták, děcka, a teď zkuste vymyslet nějakou 

bláznivou pohádku na vyjmenovaná slova i vy. 

Budeme se moc těšit.  

Edita, Ellí a Éďa  

Zkoušíme to trošku jinak

Mgr. Edita Berková 
E-mail: editaberkov@gmail.com 
www.editaberkova.cz 

Jsem milovnicí humoru, barev, modré indulony, podnikání, dokonalosti přírody, digitáních vymožeností, adrenalinu, 
hor i oceánu, focení,lyžování, malování, cestování, psaní, tréninku spokojenosti, učení dětiček trošku jinak, moudrých 
knih a masáží.
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