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Milí obyvatelé, 

letošní jaro jsme vyhlíželi dost dlouho. Ještě v květnu na horách 

sněžilo! a počasí v nížinách spíše připomínalo podzim. 

Na začátku června se počasí konečně umoudřilo a začalo odpovídat 

danému ročnímu období. Příroda je nasycena vodou, koryta potůčků a 

řek jsou naplněna, také v lese je cítit vlhký vzduch. Jen růst 

v zahradách se chladným jarem zpomalil.  

Stejně jako loni začínáme touto dobou rozvolňovat nastavená opatření. 

Těší nás, že můžeme trávit čas venku, společně se veselit a zpívat.  

V letním čísle časopisu nás opět čeká řada zajímavých článků. Nebude 

chybět ani tradiční výčet akcí, které nás snad čekají v následujícím 

období. Seznámíme vás také s tím, kdo oslaví své narozeniny a 

samozřejmě nebudou chybět ani vtipy, pranostiky a závěrem krátké 

zamyšlení.  

Tak krásné léto a příjemné počtení!!!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V uplynulém půl roce jsme oslavili soustu narozenin našich uživatelů, 

ovšem troje narozeniny stojí za zmínku více.  

Paní Nováková, Brtnická a Palbuchtová slavily narozniny sté. A my máme 

velkou radost, že se to povedlo, i přes nepříznivou dobu, kterou 

v současnoti procházíme.  

Ještě jednou všem k narozeninám, nejen těm stým, srdečně 

gratulujeme, přejeme pevné zdraví a stálý životní optimismus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střípky z našeho Domova: 

 

Předávání velikonočních balíčků 

Tradiční velikonční hrkání se ani letos neuskutečnilo. Rozhodli jsme se 

však, že alespoň trochu zpestříme každodenní stereotyp našich 

uživatelů a velikonoční balíčky osobně rozdáme.  

 
 

 

 

 

Pálení čarodějnic 

Velkovní pálení čarodějnic jsme také 

museli oželet. Čarodějnice si ale cestu 

k nám přece jen našly, na svých 

koštatech přiletěly a na chodbách a 

pokojích udělaly pěkný šrumec.  

 

 

 

 

 

 



Fotky z každodenních činností: 
 

 

 



 

 

 

 

Předběžný plán akcí: 

 

Červen 

Předprázdninové posezení 

 

 

Červenec 

Příprava letních drinků 

Hudební vystoupení 

 

 

Srpen 

Pétanque s Diakonií 

Rozloučení s létem 

 

 

 

 

 



V následujícím období 

oslaví své narozeniny 

Červen:  

pan Alois Klimeš     

paní Eva Kabátová 

pan Josef Kalas 

paní Marie Krausová 

paní Marie Čechová               

       Červenec:   

       pan Miroslav Dražil   

       paní Marie Gallová 

 

Srpen:    

paní Marie Bergauerová  paní Helena Janková  

 paní Růžena Vorlová    paní Ludmila Korbelová 

 paní Marie Bednářová   paní Ludmila Pospíšilová 

paní Bohumila Uhrová   

 

 

 

 



Pranostiky pro nadcházející 

období 

Červen:  
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

Na svatého Jána otvírá se k létu brána. 

 

Červenec:  
Když dne ubývá, horka přibývá. 

Svatý Prokop, zelí okop! 

 

Srpen:  
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána. 

  

 



S úsměvem jde všechno líp 
 

 

Hele, Petře, jak ti doma prošlo, že Mirka dostala k padesátinám jen 

třicet růží? 

Řekl jsem jí, že vypadá na třicet.  

 

 

 

Láďo, slyšel jsem, že jsi se oženil, je to pravda? 

Ano. 

No, a jak to jde? 

Kouřit – nesmím, pít – nesmím, procházet se – nesmím. 

A lituješ toho, že ses oženil? 

Litovat? – to taky nesmím!  

 

 

 

 



Význam vašich jmen: 

 

 

 

 

 
Alois 

Jméno Alois má stejný původ jako jméno Ludvík. Vyvinulo se ze 

staroněmeckého jména Hlúdwig, které se dá významově přeložit jako 

„slavný bojovník“ nebo „bojem proslavený“ („hlút“ se překládá jako 

„slavný“, „wíg“ jako boj). Jméno Alois se mohlo vyvinout pouze v 

češtině, odvozením ze jména Ludvík. Častěji je však spojováno s 

historickým původem. Údajně vzniklo ve starofrancouzštině, ze spojení 

„á Lois“, které se překládá jako Ludvíkův přívrženec nebo Ludvíkův syn. 

Jméno souvisí s francouzským králem Ludvíkem VI. nebo Ludvíkem 

XVI. 

Anastázie 

Anastázie je ženským křestním jménem. Stejně jako v případě 

mužského protějšku jména v podobě Anastáz je jeho původ v řečtině. 



Výklad tohoto jména je odvozen od řeckého „anástasis“ znamenající 

„vzkříšení“, „zmrtvýchvstání“. Anastázie se tak dá významově 

překládat jako „vzkříšená“. 

Anna 

Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde 

o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v 

hebrejštině. Pochází ze slov „channah“ či „chana“, které se významově 

překládají jako „milá“, „milostivá“ či „milostiplná“. 

Bohumila 

Ženské křestní jméno Bohumila má stejně jako jeho mužský protějšek 

Bohumil řecký původ. Pochází z řeckého jména Theofila s významem 

„milá Bohu“, „Bohem milovaná“ nebo také „ta, která miluje Boha“ 

(„théos“ se z řečtiny překládá jako „Bůh“ a „filos“ jako „milý“. Bohumila 

je tak slovanskou podobou jména Theofila). 

Božena 

Ženské křestní jméno Božena je slovanského původu. Má význam 

„blahoslavená“, „Bohem obdařená“ či „Bohem milovaná“, potažmo pak 

také „požehnaná“, „blažená“. Význam jména je patrný již na první 

pohled. Koncovka –ena v češtině vyjadřuje vlastnost základního jména, 

tedy v případě jména Božena vlastnost křesťanského Boha. Významově 

je tak jméno Božena příbuzné s latinskými jmény Benedikta, Theodora 

nebo Beatrix. 



Ctibor 

Ctibor (archaicky také Stibor) je mužským křestním jménem 

slovanského původu. Vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov. 

První část jména pochází ze slovanského slova „čest“, druhá pak ze 

staroslovanského „boriti“ s významem „bojovat“. Jméno Ctibor se tak 

vykládá jako „bojovník za čest“, „čestný bojovník“, „bojující za čest“ 

apod. 

Dobromila 

Ženské křestní jméno Dobromila je slovanským jménem s řeckým 

původem. Jeho význam je patrný na první pohled, znamená „milující 

dobro“ nebo jednoduše „dobrá“. Jméno vzniklo jako slovanská podoba 

řeckého jména Agáta. Vyvinulo se ze slova „agathos“, resp. „agathé“ s 

významem „dobrá“ „laskavá“ nebo „láskyplná“. 

Emília/Emílie 

Ženské křestní jméno Emílie (nebo také Emilia) vzniklo z latiny. Stejně 

jako mužský protějšek jména Emil se vyvinulo z latinského slova 

„aemilianus“ s významem „pracovitý“, „horlivý“ nebo také „soutěživý“. 

Jméno se užívalo už ve starém Římě, Aemilus byl váženým římským 

rodem. 

Eva 

Ženské křestní jméno Eva je u nás velmi oblíbené. Jde o prastaré 

jméno, které se pojí s hebrejským původem. Jméno vzniklo z 

hebrejského slova „chawwá“ s významem „živá“, vychází z kořene 



odvozeném od slovesa „chájá“, které se překládá jako žít. Eva je tedy 

dle svého významu „živá“, „životem obdařená“, také „životadárná“ nebo 

„matka života“. Jméno provází biblický příběh o zrození lidstva, jako 

Evu nazval svou partnerku první muž na světě - Adam. 

František 

Mužské křestní jméno František má dvě verze výkladu. Dle první teorie 

pochází z italštiny, dle druhé, méně pravděpodobné, je původem z 

němčiny. Obecně používaný výklad jména František nás zavádí do 

Itálie. Prvotní italská podoba jména „Francesco“ vznikla jako přezdívka 

Jana Bernandoneho, později svatého Františka z Assisi. Jeho otec ho 

v mládí přezdíval jako Francesko, v překladu „malý Francouz“, protože 

si chlapec přes svoji francouzskou matku rychle osvojil francouzštinu. 

František z Assisi se posléze stal světcem a jeho přezdívku 

„Francesco“ začali užívat ti, kteří ho obdivovali. Tohoto světce si jako 

vzor brali muži i ženy, jméno postupně zobecnělo. Druhá verze výkladu 

spojuje jméno František s německým jménem Frank nebo Franko, které 

se překládají jako „svobodný muž“. 

Františka 

Ženské křestní jméno Františka má stejný význam jako jeho mužská 

varianta František. 

Gerta 

Ženské křestní jméno Gerta je germánského původu a znamená „silná 

v kopí“.  



Helena 

Ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z 

řeckého „heléné“, které se překládá jako „světlo“ nebo „pochodeň“. 

Přeneseně tak jméno Helena znamená „světlá“, „žhnoucí“ nebo „zářivá“. 

Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi, v nich byla Helena 

nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále 

Sparty Meneláa a kvůli lásce prince Parise také příčinou trojské války. 

Jako „Helénové“ se ve starověku označovali Řekové. 

Ivan 

Mužské křestní jméno Ivan má hebrejský původ. Jedná se o ruskou 

variantu jména Jan. Obě jména pochází z hebrejského jména 

„Jochanan“ s významem „Bůh je milostivý“. Jméno Ivan se k nám 

dostalo z východních zemí, zde vzniklo zřejmě z řecké podoby jména - 

Ioannés. 

Jan 

Mužské křestní jméno Jan patří k nejoblíbenějším českým jménům. 

Pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského „Jochanan“, které se 

překládá jako „Bůh je milostivý“. Jedná se o složeninu ze slov „Jahve“ 

(„Bůh“, „Hospodin“) a „chanan“ s významem „smilovat se“ či „milost“. Se 

jménem se nedílně pojí i jeho domácí varianta Honza, která byla 

odvozena od německé verze jména Hans, resp. Johannes. Dnes se 

jméno oficiálně užívá jako Jan, dříve se užívala i podoba Ján, která se 

v současnosti uplatňuje především ve slovenštině. 



Jaroslav 

Mužské křestní jméno Jaroslav (také jeho ženský protějšek Jaroslava) 

je slovanského původu. Vyvinulo se ze slovanského slova „jaryj“ s 

významem „bujarý“, „prudký“ nebo „silný“, druhá část jména „-slav“ má 

význam „slavný“, „významný“. Jméno se tak překládá jako „ten, kdo je 

slavný svou silou“, „slavný bujarostí“ apod. Ze stejného základu „jaryj“ 

se vyvinulo i označení pro roční období. Jméno Jaroslav se tak v 

pozdějších výkladech překládá jako „ten, kdo slaví jaro“, „jaro 

oslavující“. 

Jaroslava 

Ženské křestní jméno Jaroslava má stejný význam jako jeho mužská 

varianta Jaroslav. 

Jindřiška 

Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména 

Heimerich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se 

vyvinulo ze slov „heim“ („domov“) a „ríhhi“ („vládce“), překládá se tedy 

jako „vládce/vládkyně domu“ či „paní domova“. 

Jitka 

Ženské křestní jméno Jitka je hebrejského původu. Jde o počeštěnou 

verzi hebrejského jména Jedúdhá(h) - Judith, Judita, které se 

překládá jako „žena z Judeje“ či „židovka“, také „velebná“ nebo 

„oslavená“. Staročeským tvarem jména je Jutka, tato variace se 

vyvinula z německého Jutta, zkráceniny jména Judita. 



Josef 

Mužské křestní jméno Josef (také Jozef) patří k nejužívanějším 

českým jménům. Snad ještě více než jméno samotné se u nás zažily 

jeho domácí varianty Pepa nebo Pepík. Josef je prastarým biblickým 

jménem, jehož původ je spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského 

jména Jóséph, které dle židovské tradice nosil jeden z patriarchů 

izraelského národa, syn Jákoba. Jméno se z hebrejštiny překládá jako 

„Bůh ti dá (dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“, „Bůh ti přidá“. 

Karel 

Mužské křestní jméno Karel má německý původ s kořeny sahajícími až 

do latiny. Jméno pochází ze staroněmeckého slova „karal“, „karlaz“, 

resp. „karl“ s významem „svobodný muž“, také „sedlák“ nebo „chlap“. 

Slovo je přitom převzaté z latinského jména Carolus. Jméno 

zaznamenalo velkou oblibu v době vlády římského císaře Karla Velikého. 

Díky tomuto nositeli se rychle rozšířilo po celé Evropě. Slovo „karl“ se 

navíc začalo používat jako obecné označení pro krále či panovníka. 

Odtud také vzniklo i české slovo „král“. V novodobém pojetí lze 

významem „král“ vykládat i jméno Karel. 

Květoslava 

Květoslava je ženským křestním jménem. Jde o slovanské jméno, které 

vzniklo překladem původně latinského jména Flora (Florentia). Některé 

teorie původu ho spojují také se srbským jménem Cvetislava. Stejně 

jako jméno Flora se i jméno Květoslava, také zkráceně Květa, překládá 



jako „kvetoucí“, „květinová“, „květinami oslavovaná“ nebo „ta, která 

oslavuje květ“. 

Ladislav 

Mužské křestní jméno Ladislav má slovanský původ. Jedná se o jednu z 

variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá 

jako „slavný vládce“, „slavný svou vládou“. 

Libuše 

Ženské křestní jméno Libuše má slovanský původ. Pochází ze 

slovanského slova „ljub“, které se překládá jako „libá“, „milá“, 

„milovaná“, „příjemná“. 

Lubomír 

Mužské křestní jméno Lubomír je slovanského původu. Jméno se 

vykládá jako „mírumilovný, milující mír“. Stejný význam je přisuzován i 

archaické podobě jména Lubomil. 

Ludmila 

Ženské křestní jméno Ludmila je slovanského původu a překládá se jako 

„lidu milá“. 

Marie 

Ženské křestní jméno Marie je nejužívanějším českým jménem. Jeho 

význam však není zcela jednoznačný. Jde o prastaré hebrejské jméno, 

které se objevuje již v Bibli. Pochází zřejmě z hebrejského jména 

Mirjam (česky Miriam), kterému se přisuzuje egyptský původ. 



Pocházelo by z egyptského „merit amm” s významem „milovaná Bohem”. 

Jméno bývá spojováno i přímo s hebrejským slovem „mara” s překladem 

„drsný” či „hořký”. „Mara“ se však může překládat i ze sanskrtu, kde 

znamená „ničitel”. Aramejskou podobou jména Marie je Marjam. Z 

aramejštiny se jméno může překládat jako „kapka moře”, také „krásná” 

nebo jen „paní”. 

Marta 

Ženské křestní jméno Marta (také Martha) má prastarý původ, 

vyskytuje se již v Bibli. Jméno je odvozeno z aramejského slova 

„márathá”, které se překládá jako „paní”, „hospodyně” také „paní domu” 

nebo přeneseně „pečlivá”. 

Miloslava 

Ženské křestní jméno Miloslava je slovanského původu. Vykládá se jako 

„slavící milost, „slavná milostí”, také „slavná svojí dobrotou”, „laskavá” 

apod.  

Miroslav 

Mužské křestní jméno Miroslav je slovanského původu. Vykládá se jako 

„proslavený mírem”, „slavící mír” nebo „mírumilovný”. V původním 

významu jméno znamenalo „ten, kdo oslavuje svět”, „zrozený k oslavě 

světa” (ve staročeštině má totiž slovo „mír” význam „svět”, resp. „svět 

bez války”). 

 



Miroslava 

Ženské jméno Miroslava má stejný význam jako jeho mužská varianta 

Miroslav. 

Růžena 

Ženské křestní jméno Růžena je spojeno s latinským původem. Vzniklo 

z latinského jména Rosalie, resp. slova „rose”, které je jménem květiny 

− růže. Jak napovídá samotné znění jména, Růžena je tak „růží”, 

„královnou květin”. 

Věra/Viera 

Ženské křestní jméno Věra (také Viera) je slovanského původu. Je 

odvozeno od slova „víra”. Stejný je i význam jména. Může se jednat 

také o osamostatněnou zkráceninu jména Věroslava. 

Vlasta 

Ženské křestní jméno Vlasta má slovanský původ. Základem jména je 

slovo „vlast” − ve staročeštině mělo význam „majetek”, „moc” nebo 

„vláda”. Jméno Vlasta se tak překládá jako „majetná”, „mocná” nebo 

přímo „panovnice”. V novodobém výkladu se jméno vysvětluje jako 

„patřící ke své vlasti”, „milující svoji vlast”. 

Vlastimila 

Ženské křestní jméno Vlastimila má slovanský původ. Jeho základ je ve 

slově „vlast”, které se ze staročeštiny překládá jako „majetek”, „moc”, 

„vláda”. Jméno tak lze překládat jako „milující svoji moc”, „milující svoji 



vládu” či „milující svůj majetek”. V novodobém podání se jméno 

Vlastimila vykládá jako „milující svoji vlast”, „milující svoji zemi”.  

 

 

 

Pro zajímavost: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrem… 

 
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou 

za tebe.“ 

        John Lennon 
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