MOČÁK

MOBIL ← mobilní telefon
Frekvenční poměr: SYN2000 = 747 : 1979, SYN2015 = 6082 : 2737, SYN2013pub = 46 831 : 44 022
Frekvence u.: velmi vysoká
Styl u.: mírný substandard
Žánr u.: publ., bel., ob.
Doklady u. a s.:
Chcete patřit mezi boháče? Pak posbírejte osm milionů mobilních telefonů. Recyklací se z nich dá získat
neuvěřitelných 300 kilogramů zlata a 2 700 kilogramů stříbra. Právě tolik starých mobilů mají Češi bez
užitku doma v šuplících. (MFD, 2009)
Navíc ji odpuzovalo, že pořádní machové nosívali na rukou masivní nevkusné prsteny, na krku zlaté nebo
aspoň pozlacené řetězy, měli vlasy vyztužené předraženými ztužovadly a u pasu jim místo koltu visel mobilní telefon. Od doby, kdy může mít mobil díky Oskaru už skutečně každý, tento předmět pro ni ztratil
část své odióznosti, ale to nic neměnilo na tom, že neustálé přerušování osobních hovorů telefonováním ji
iritovalo. (J. Jandourek, Bomba pod postelí)
Postačí, když klepnete na volbu Zveřejnit v okně s možnostmi sdílení a následně z adresního řádku internetového prohlížeče zkopírujete adresu otevřeného sešitu. Skrze ni se k sešitu dostanou i kamarádi, kteří
Školní sešit nepoužívají. Z počítače, tabletu i mobilu. Prostřednictvím speciálně upravené aplikace můžete
s vašimi sešity pracovat i z mobilního telefonu s internetovým připojením. (Jak na počítač, 2011)
Česká republika má asi 10 milionů obyvatel a takřka stejný počet mobilních telefonů. Na rozdíl od telefonu
pevné linky umí mobil předat i krátkou textovou zprávu (SMS), dovede se připojit na Internet [...] (R. Holubová, Aktuální problémy výuky fyziky)

MOČÁK ← močový měchýř
Frekvenční poměr: SYN2000 = 4 : 258, SYN2015 = 12 : 366, SYN2013pub = 11 : 1282
Frekvence u.: nízká
Styl u.: výrazný substandard
Žánr u.: publ., bel.
Doklady u.:
Záněty močáku mě trápily od osmnácti asi pět let v kuse. Každé dva tři měsíce. Fakt to bylo něco. Strašná
bolest, močila jsem krev. (Deníky Bohemia, 2009)
Smáli jsme se všichni, ale moje máma nejvíc. Dávala si nohy přes sebe a držela se za močák. (K. Valášek,
Veselé příběhy podivné krásky)

Doklad u. a s.:
Inkontinence (neudržení moči) nemusí vždy hyperaktivní močový měchýř doprovázet. Sto milionů lidí má
celosvětově problém s touhle diagnózou. Hyperaktivní ‚močák‘ trápí muže i ženy, a to bez ohledu na věk.
(Blesk Zdraví, 2014)

Doklady s.:
Měsíc ve Štíru působí na pohlavní orgány, močový měchýř a močovod. Těmto orgánům mimo jiné prospějete konzumací syrového celeru. (Nymburský deník, 2013)
Stál už nad nimi pan Tichý, zářil spokojeností, že ráno vyjede autem, a nikoli vlakem, ze kterého úklidová
četa BSP tři týdny nevymetla odpadky, okna jsou neprůstřelná špínou a klozety ve stavu, že cestující dávají
přednost puknutí močového měchýře před jejich použitím. K částce za opravu přidal pan Tichý tři sta korun. (Z. Frýbová, Den jako stvořený pro vážnou známost)
Bezprostředně po masáži můžete pociťovat bolest hlavy, pocit plného močového měchýře, únavu. Tyto
příznaky po krátké době samy odezní. (Moje zdraví, 2012)
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MOJŽÍŠÁK

MOJŽÍŠÁK ← Mojžíšův pramen (název restaurace)
Frekvenční poměr: SYN2009pub = 6 : 22, SYN2013pub = 2 : 5
Frekvence u.: velmi nízká fu i fs
Styl u.: substandard
Žánr u.: pouze publ.
Doklady u. a s.:
Za povšimnutí tu stojí především malý německý hřbitůvek a kaplička Panny Marie Sedmibolestné. Zdatní
turisté pak budou pokračovat dva kilometry po žluté (místo aby se nechali červenou dovést do Proseče nad
Nisou na tramvaj) až k proslulé výletní restauraci Mojžíšův pramen, zvané už desetiletí krátce Mojžíšák.
(Právo, 2000)
Nález na „Mojžíšáku“ vydal nové svědectví. (titulek) Nedávný nález základního kamene restaurace Mojžíšův pramen ve Vratislavicích n. N. vyvrací mnohé pověsti o vzniku hospody a přesně stanovuje datum
zahájení stavby a možná určí i původ názvu. (Deníky Bohemia)
Zabijačka „v přímém přenosu“ se na Mojžíšáku lidem líbila.(titulek) Jak probíhá pravá česká zabijačka, se
mohli v sobotu přesvědčit na vlastní oči návštěvníci restaurace Mojžíšův pramen ve Vratislavicích. Desítky
přihlížejících tu obdivovaly um řezníka Valentýna Hurtuka z vesničky Velký Hubenov na Litoměřicku. (Deníky
Bohemia, 2004)

MORAVÁK ← Moravské náměstí (v Brně)
Frekvenční poměr: SYN2010 = 1 : 69, SYN2015 = 2 : 66, SYN2013pub = 26 : 1839
Frekvence u.: nízká
Styl u.: substandard
Žánr u.: převážně publ., méně bel.
Doklad u.:
Pak to byl do jisté míry ten sladkej pocit, že prožívám nějaký dobrodružství. Když jsem prošel tmavým parkem na Moraváku a ocitl se na osvětlené studené, ale přívětivé České, tak jsem si začal představovat, že
píšu. (D. Krhut, Pašerák snů)

Doklady u. a s.:
Menší nadšení ale přece jen budí Moravské náměstí, kde letos stánky doplňuje třeba ruské kolo, řetízkový
kolotoč nebo ledová plocha pro bruslaře. Sem zavítalo méně než 40 procent návštěvníků trhů. A podle některých nemá „Moravák“ tu správnou atmosféru, kvůli které většina lidí na vánoční trhy chodí. (MFD, 2009)
Betlém na Zelňáku, kluziště na Moraváku. (titulek) Zatímco na Zelňáku bude náměstí dominovat dřevěný
betlém Jiřího Halouzky, řezbáře z Jiříkova na Rýmařovsku, na Moravském náměstí to bude mobilní kluziště. (zprávy.idnes.cz, 2009)
Kouzlem Vánoc ožije Moravák i muzeum. (titulek) Moravské náměstí v Brně dnes od devíti hodin ráno
rozzáří vánoční ozdoby a zaplní stánky s tradičními výrobky. (Deníky Moravia, 2010)

MOTORÁK ← motorový vlak
Frekvenční poměr: SYN2000 = 39 : 53, SYN2015 = 39 : 21, SYN2013pub = 785 : 1305
Frekvence u.: vysoká
Styl u.: substandard
Žánr u.: publ., bel., ob.
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MOUDRÁK

Doklady u.:
Nic moc se nedělo, na peroně postával německý výpravčí v odlišné uniformě, něco málo si řekli s českým
průvodčím, který pak nastoupil zpátky do nejbližšího vagonu, a vlak, béžovo-červený motorák, to rozhučel
slušnou rychlostí po území Německé demokratické republiky. (P. Prouza, Ctitelé katastrof a Hitlerova tužka)
K největším modernizačním projektům Pars nova, a. s., patří motorové jednotky Regionova. Moderní jednotka vzniká přestavbou starších motoráků. Českou republiku dnes křižuje již více než 200 dvouvozových
a třívozových vlaků Regionova Českých drah. (Silnice a železnice, 2012)

Doklady u. a s.:
Lákadlem pro děti je i zahradní železnice. Minulý týden se nám tu sešlo 40 modelů parních strojů, nyní si
přes srpen trochu oddechneme, abychom v září a říjnu vyrukovali s dalšími jízdami motoráků a trolejbusů.
Sezónu ukončíme 25. listopadu Mikulášskou jízdou motorového vlaku do Třebechovic a zpět. (Právo, 2000)
Organizátoři však připravili ještě jedno překvapení. Z Milovic do Nymburka a zpět bude po celý den jezdit
historický motorový vlak z roku 1959. Před rokem jej odkoupil Klub železničních cestovatelů a zachránil tak
motorák před rozpálením v kovošrotu. (Deníky Bohemia, 2007)

MOTOROVKA ← motorová pila
Frekvenční poměr: SYN2000 = 1 : 133, SYN2015 = 22 : 266, SYN2013pub = 82 : 6043,
SYN v6 : 387 : 24 332
Frekvence u.: střední, avšak mnohonásobně nižší než fs
Styl u.: substandard
Žánr u.: převážně publ., méně bel., zřídka ob.
Doklady u.:
Pak se z mlhy postava vynořila jasně – byl to otcův bratr Pavel. Oblečený v lesáckém, v jedné ruce držel pár
boxerských rukavic. Mírně se klátil, byl opilý. Otec nechal větev spadnout na zem. „Co kdybys místo těch
rukavic přitáhl motorovku?“ zašklebil se. (E. Naušová, Jizvy)

Doklady u. a s.:
Fífa: Tak tohle se nestalo mně, ale mému sousedovi. Je to Pražák, teda nic proti nim, ale motorovou pilu
ať si raději nepořizují. Soused si koupil novou motorovku a jal se s ní prořezávat větve na ořešáku. No
nebudu vás napínat, podřízl si pod sebou větev, motorovku při pádu stačil odhodit, ale sám si zlomil ruku
a do dalšího zvelebování zahrady se raději už nepouští. (Deníky Bohemia, 2008)
Na sochy s motorovkou. Ne dláta a sekyry, ale motorové pily jsou hlavním náčiním dvanácti řezbářů, kteří
od včerejška do 17. května tvoří v Prkenném dole na Trutnovsku dřevěné sochy. (Metro, 2009)
Šikovná motorovka. Pro náročné uživatele, kteří neřežou každý den, ale přesto vyžadují od svého nářadí
profi vlastnosti, je ideální nová motorová pila Husqvarna 135. Pila se velmi snadno ovládá a motor je navržen tak, aby šel nastartovat rychle a s minimálním úsilím. (Rodinný dům, 2012)

MOUDRÁK ← zub moudrosti
Frekvenční poměr: SYN2005 = 1 : 26, SYN2015 = 1 : 35, SYN2013pub = 10 : 220
Frekvence u.: nízká
Styl u.: substandard
Žánr u.: pouze publ.
Doklad u.:
Čtrnáct dnů mě bolí osmičky a najednou mě berou achillovky. Prý to spolu souvisí, tohle léto si budu muset
nechat ty moudráky vyndat. (LN, 2003)
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MRŠTÍCI

Doklady u. a s.:
„Moudrák“ mi vyoperovali, drobné kazy opravili a já měla pocit, že jsem zvítězila sama nad sebou. S druhým zubem moudrosti jsem šla už ke „své“ lékařce a bez strachu, že zůstanu s bolestí na ulici. (MFD,
2007)
Jeden zdravotní zákrok nakonec podstoupil. Minulý čtvrtek mu ve Finsku vytrhli bolavou osmičku. „A jsem
bez moudráků!“ Také před minulou sezonou mu lékař trhal zub moudrosti. (MFD, 2008)

MRŠTÍCI ← Divadlo bratří Mrštíků
Frekvenční poměr: SYN2000 = 2 : 25, SYN2015 = 3 : 10, SYN2013pub = 13 : 72
Frekvence: nízká
Styl u.: mírný substandard
Žánr u.: publ., bel.
Doklady u.:
U Mrštíků zaujaly Sofoklův Skácelem přebásněný Oidipus vladař (v režii I. Misaře) a Mámení mysli S.
Sheparda pod režijním vedením S. Moši. Hodně si v Brně slibují od zítřejší Kaločovy inscenace Claudelova
Zvěstování Panně Marii. (LN, 1991)
Není divadlo jako divadlo, i když Národní Do divadla nechodím tak často, jak bych chtěla, přitom divadel
máme v Brně požehnaně. Mahenka, Janáčkovo, Bolkovo, Mrštíci, muzikálová scéna, Reduta, Provázek
včetně Experimentálního divadla, loutkové Radost, HaDivadlo, Divadlo šansonu a ještě všelijaká ta minidivadélka, Marta, Barka [...] (Deníky Moravia, 2009)
SK dával nespokojenost najevo buď tím, že začal „rušit“ polohlasitými poznámkami [...] Ale když mu v sedmdesátých letech uvedli u Mrštíků překlad Vladaře Oidipa [...] propadl SK zcela nečekaně kouzlu divadla
a byl nasupělý, hádavý, ba nesmiřitelný, jakmile někdo něco vytýkal režii [...] (L. Kundera, Různá řečiště A)

Doklad s.:
Vzpomínám také na inscenaci Drak je drak, kterou jsem režíroval v Divadle bratří Mrštíků. Přiznám se, že
se mi moc nepodařila, ale diváci si ji oblíbili. (Deníky Moravia, 2009)

MUFLONÍ ← mufloní zvěř
Frekvenční poměr: SYN2000 = 2 : 56, SYN2015 = 0 : 5, SYN2013pub = 3 : 80
Frekvence u.: nízká
Styl u.: standard, myslivecká mluva – termín
Žánr u.: publ., ob.
Doklady u.:
„Myslivecká veřejnost s obavami sleduje povážlivé snižování stavů zvěře ve volné přírodě. V některých oblastech se jelení, mufloní i daňčí začíná vytrácet. Dříve možná bývala přemnožená, dnes zažíváme opačný
extrém […]“ (Myslivost, 1997)
Výborně zazvěřená honitba nabízí spoluúčast při odlovu srnčí, černé, mufloní od Prahy 55 km. (Myslivost,
1997 – inzerát)
Mysliveckého sdružení z Vrchotových Janovic pořádá dnes tradiční ples v restauraci v Křešicích, při kterém k tanci zahraje od 19 hodin skupina Vat. Největším lákadlem pro účastníky bude zřejmě tombola, do
níž členové sdružení připravili divoké prase, mufloní, srnčí, padesát bažantů a další věcné ceny. (Deníky
Bohemia, 2007)
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