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Obr. 8: Titulní strana ŠtVýb1 (VKOL 32.279)



 301Výborně dobr ý způsob. . .

Wýborně dobrý
Způſob

Yak se má dobře po Čeſku
pſáti/ neb tiſknauti.

Wytažený z Cžeſké Biblj/ kteráA

na několik Djłů rozdělena/ a wey-
kłady po kragjch połoženými wyſwětlena
bywſſi/ mezy Nekatolickými geſt v weliké
wážnoſti. Ale pro kacýřſké błudy od Ka-
toliků ani čjſti/ ani chowati ſe nemá. Nic

méně poněwadž (podlé wſſech zdánj) nad
giné Cžeſké Knihy właſtněgi/ pěkněgi/ a
pilněgi wytiſſtěna była/ Způſob gegjho

Pjſma nemůže ſe než nad mjru chwáliti/
a ten tuto ſe wykłádá/ a hoden geſt/ aby
wſſickni ſſkolnj Miſtrowé poručili ſwým

Včedlnjkům gey mjti/ bedliwě čjſti/
a podlé něho pſáti ſe

včiti.
S Dowolenjm Wrchnoſti/

__________________________________
Wytiſſtěný w Praze/ w Impresſy

Univerſitatis, w Kollegi Soc: Jesv bljž
Moſtu/ Léta 1668.||

A A1v2–A1v5: v ř. A1v2, A1v3 a A1v5 užito větších liter, jako centrální slovo nadpisu 
figuruje Způſob
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 Napomenutj1

 k Žáčkům.

HLeA Způſob milj Žáčkowé/
   Yak prw pſáwali Cžechowé/

Genž Cžeſſtiny pilnj byli/
 S pilnoſtjB knihy tłačili.C
Ne ledabyło/ yak nynj
 Někteřj nepilnj činj/
Kteřjž ó by ſe lepſſili/
 A Cžeſſtiny nehyzdili!||

1 Nahoře uprostřed stránky tužkou připsána moderní signatura »32279«; 
dole pod textem fialový otisk razítka s opisem »CAES<AREA> REG<IA>. 
BIBLIOTHECA Olomucensis«.

fol. A1v = s. 2

A litera H jako iniciála přes dva řádky // B pilnoſtj] pilnoſti podle errat // C knihy 
tłačili] knihytłačili
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 303Výborně dobr ý způsob. . .

 RozmłauwánjA

 Mezy Miſtrem/ a Žáčkem.

 Propowěděnj Prwnj.
 Žáček.

MůgB miłý Pane Miſtře pro-
ſým wás/ naučte mne dobře
Cžeſky pſáti. Mám welikau

chut včiti ſe/ neb ſłyſſjm/ že g<eſ>t2 han-
ba/ že mnozý Cžechowé nevměgj
małé cedulky poCžeſku napſati bez
několikeré chyby.
 2. Miſtr. Práwě/ žetě to přewe-
liká hanba/ že mnozý na ſwau wła-
ſtnj řeč tak máło dbagj. Poně-
wadž pak tys toho žádoſtiw/ po-
wjm tobě některé płatněgſſj wěcy
o tom/ abys aſpoň na wětſſjm djle
nechybił. Než coť ſe zdá neytěžſſj?||
 3. Žáček. Toto/ že newjm/ kde
mám yaké i napſati. Předně wſſak
proſým/ powězte mi/ nač geſt gich
tolik w Cžeſkém Yazyku?
 4. Miſtr. Na to/ aby ſe rozdjlné
wyřknutj ſyłab3 rozdjlným pjſmem
rozeznało. Neb některé ſyłaby ma-
gj ſe wyřknauti ſpołu zhruba/ a
ſpołu z krátka/ a tehdáž kłade ſe to-
čené y bez praužku aneb accentu,4
yako tuto: zyma/ ryba/ myš. Giné
magj ſe wyřknauti zhruba/ ale ſpo-
łu zdłauha/ a tu má býti točené ý s

2 g<eſ>t: zkratka tady i dále tištěna jako »gť«.
3 rozdjlné wyřknutj ſyłab…: návody a příklady na odlišnou výslovnost 

srov. s Nám1 B1v12nn.
4 accentu: ačkoliv se tu slovo skloňuje česky, je tištěno celé antikvou; srov. 

kombinaci typů v případech jako Declina-|cy (A6r8n.).

fol. A2r = »1.« 
= s. 3
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fol. A2v = »2.« 
= s. 4

A Rozmłauwánj] ł z menších typů // B litera M jako iniciála přes tři řádky
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praužkem/ yako tuto: býwám/ ſýła/
dýlka.
 Geſſtě giné magj ſe wyřknauti
tence/ ale z dłauha/ a tu má býti
dłauhé tenké j/ yako tuto: pjſkám/
mjwám/ wjra. Napoſledy některé
magj ſe wyřknauti tence/ a<l>e5 ſpołu z
krátka/ a tu má býti krátkéA tenké i/
yako tuto: činiti/ bigi/ pigi. Pro tenB

tedy rozdjł geſt rozdjlné y/ ý/ i/ j.
Kterýžto rozdjł kdo může poznati||
z wyřknutj/ z ſtrany toħo nepotře-
buge dalſſjho mého naučenj.
 5. Žáček. Nač pak geſt dwogi-
té ij?C

 6. Miſtr. Dwogité ij/ a dłauhé
tenké j/ g<eſ>t práwě gedna wěc. Nač
tedy geſt dłauhé j/ na to též6 geſt
dwogité ij.
 7. Žáček. Gižť to budu wěděti.
Nynj powězte mi/ kde mám pſátiD

točené y?
 8. Miſtr. Medle znameneg ſobě
dobře/ a pamatůg wždycky/ ať nenj
potřeba toħo opakowati. Po
těchto literách c/ h/ k/ r/ ſ/ z/ wždycky
ſe pjſſe toliko točené y/ yako tuto:
chcy/ drahý/ yaký/ ſtarý/ boſý/ kozý.
 W dotčené Biblj po zawřeném
ł také ſe kłade toliko točené y wždy-
cky/E yako małý/ miłý.

5 a<l>e: zkratka realizována ve velmi těsném řádku nevšedním způsobem 
jako a s nadepsanou literou e: ae (za upozornění děkuju Danielu Soukupovi).

6 též: snad na toto slovo se vztahuje oprava v erratech (I4r8), v níž se 
uvádí, že místo litery é je tu použita litera ě; podle sdělení Petra Voita je 
takových případů v tomto tisku mnoho, těžko se evidují zvlášť u liter malých 
nebo nezřetelně otištěných.

fol. A3r = »3.« 
= s. 5

A krátka/ […] krátké] litery á mají velmi nezřetelně otištěná diakritika // B ten] ten 
// C ij] ij // D pſati] pſáti podle errat // E wždy-|cky] wždy|cky
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