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bytí, živobytí, bytost, bytůstka, bytostný,
bývat, bývalý, byvší,
bydlet, bydlení, bydliště, obydlí, bydlo, 
byt, bytový, bytná, ubytovat, ubytovna,
dobýt, dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkářství, 
nabýt, nabyvatel, nabývací,

nábytek, nábytkový, nábytkář, nábytkářství,
pozbýt, pozbývat, vybýt,
zbytek, zbýt, zbývat, zbytkový, nazbyt, zbytí,
nezbytný, zbytečný, zbytečnost, 
bytnět, zbytnět, zbytňovat, zbytnělý, bytelný,
obývat, obytný, obývací, obyvatel, obyvatelstvo, 
odbýt, odbyt, odbytový, odbytiště, odbytý, 
neodbytný, 



pobyt, pobýt, pobývat, pobytový,
příbytek, přibývat, přibýt, přibylý,
přebytek, přebýt, přebývat, přebytečný, 
přebytkový,
úbytek, ubýt, ubývat, úbytě, zabývat se, 
by, bych, bys, bychom, byste,
aby, abych, abychom, abyste,
kdyby, kdybych, kdybys, kdybychom, kdybyste,
byl, byla, bylo, byli, byly,
starobylý, byť

obyčejový, obyčejný, obyčejnost

přebystrý,  
bystře,  
bystrost,  
bystrozrakost, 
bystřit,  
zbystřit,  
zbystra, 
bystřina,  
bystřinný



býlí, bylinář, bylinkář,  
bylinkářství, bylinkový,  
býložravec, černobýl,  
zlatobýl

kobylka, kobylinec

býček, býčí,  
býkovec, 
býkovice



Bytůstka to děsná

Za hřbitovem na poli
chodí v noci o holi
jakás divná bytost
vyzáblá až na kost.

Nikdo neví, kdo to je.
Že by smrtka z orloje?
Bytůstka to děsná,
budí lidi ze sna.



Starosti o živobytí

Odjakživa se lidé musejí starat o své bytí. Zajistit 
si dostatek živobytí však bývalo kdysi velmi namá-
havé. Všechno se obstarávalo vlastníma rukama, 
vždyť ještě žádné stroje nebyly. I jinak býval život 
nesnadný. Lidé obývali prosté příbytky zbudova-
né z větví a hlíny. Nábytek neměli. Vlastnili jen 
dobytek, který s nimi často přebýval pod jednou 
střechou.



Když se rodilo hodně dětí a lidu přibývalo, bylo 
zapotřebí dobývat další území. Takto lidé nabývali 
nových polí a pastvin, které poskytovaly více obživy 
jim i dobytku. Dokonce se pak někdy stávalo, že 
sklidili tak velkou úrodu, až měli nadbytek. Lidé už 
znali jednoduchá řemesla, a tak byli schopni vyrábět 
si některé nezbytné předměty. 

Pokud měli přebytky úrody či nějakých výrobků, 
mohli je nabízet k prodeji. Proto také vyhledávali 
místa, kde by jejich přebytky šly na odbyt. Na 
těchto odbytištích potkávali obyvatele jiných 
krajů, od nichž se ledasčemu přiučili. Nově nabyté 
poznatky přinášeli domů spolu s tím, co získali 
výměnou za své přebytky. 

Už si asi jen stěží dokážeme vytvořit přesnou 
představu o tom, jakým způsobem se lidé za 
dávných časů starali o živobytí. Jenže naši předkové, 
kteří obývali naši zemi před stovkami a stovkami 
let, by si současný život neuměli představit vůbec. 
Mysleli by si, že pobýváme někde v ráji anebo že 
jsme z jiného světa.



Kobyla Kamila

Naše statná kobyla
jmenuje se Kamila.
Bývala to závodnice.

Velká Chuchle, Pardubice,
tam jí všichni fandili.
Co je z naší kobyly?
Jen si klidně tipněte.
Přece máma hříběte.


