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Celý měsíc červen 

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

•  Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 

•  Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

•  Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

•  Jaký červen, takový i prosinec. 

•  Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

•  Červen stálý - prosinec dokonalý. 

•  Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 

•  Červen červený jako z růže květ 

•  Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 

•  Hřímá-li v červnu, zvede se obilí. 

•  Červen studený - sedlák krčí rameny. 

•  Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 

•  Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 

•  Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

•  Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko. 

•  V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

•  Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy. 

•  Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimocfE5q3bAhVD2qQKHZrqBhgQjRx6BAgBEAU&url=https://zahradkaruvrok.cz/2014/05/pranostika-kvetencerven/&psig=AOvVaw0Qyx3aoJIsEgrPwWCgbPIi&ust=1527782219991558
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Červen Horoskop 2018 

 

Měsíc červen nás hodně ovlivňuje, ač si to třeba kolikrát 
odmítáme připustit. Předzvěst letních a prázdninových měsíců 
si ale samozřejmě s psychikou jedinců pohrává. Je to období, 
kdy se pouštíme například i do nesmyslných diet na poslední 
chvíli před plavkovou sezónou a tak do našich životů přinášíme 
další dávku stresu navíc. 

Toto období slibuje pevné mezilidské vztahy, a to nejen díky 
vlivu umístění Marsu ve Vodnáři. Také naše morální vědomí 
bude v těchto dnech velmi vysoké, proto nestrpíte žádnou 
nespravedlnost ve svém okolí. Druhá polovina června se pak 
bude odehrávat především ve znamení lásky. Venuše, která 
bude v těchto dnech křižovat znamení Lva, se zaslouží o to, 
aby byly vaše city hluboké a upřímné. Jen si dejte pozor, abyste 
svou náklonnost směřovali tím správným směrem. 

Horoskop pro červen 2018 proto doporučuje jedincům jednat 
racionálně. Nenechte se zaslepit chtíčem, vždy se na situaci 
podívejte realisticky, na chvíli se zastavte a zhodnoťte, zda vám 
to za to stojí. Jedině tak můžete tento měsíc prožít v pohodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih_o23_t_aAhVJUlAKHatfAyQQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/infohoroskop&psig=AOvVaw3q0fUSSt59XLNpeX6NWFlD&ust=1525108600530344
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Významné a mezinárodní dny 2018 - Červen 

 

1. 6.  Mezinárodní den dětí  

2. 6.  Mezinárodní den čistého ovzduší  

4. 6.  Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese  

5. 6.  Mezinárodní den ptačího zpěvu  

5. 6.  Den rozvoje a vzdělání dospělých  

5. 6.  Světový den životního prostředí  

8. 6.  Mezinárodní den oceánů  

12. 6.  Světový den proti dětské práci  

14. 6.  Světový den dárců krve  

15. 6.  Mezinárodní den odpůrců vojenské služby  

16. 6.  Den afrického dítěte  

16. 6.  Evropský den židovské kultury  

17. 6.  Světový den sdělovacích prostředků  

17. 6.  Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha  

20. 6.  Světový den uprchlíků  

21. 6.  Evropský den hudby  

21. 6.  Den hrdosti  

21. 6.  Mezinárodní den trpaslíků  

23. 6.  OSN pro den veřejné služby  

23. 6.  Světový den házené  

23. 6.  Mezinárodní olympijský den  

26. 6.  Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení)  

26. 6.  Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi  

27. 6.  Den politických vězňů  

27. 6.  Světový den rybářství  

 

 

 

  

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-deti-101/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-cisteho-ovzdusi-102/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-deti-ktere-se-staly-obeti-agrese-103/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptaciho-zpevu-233/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-rozvoje-a-vzdelani-dospelych-105/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zivotniho-prostredi-104/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-oceanu-106/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-proti-detske-praci-107/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-darcu-krve-108/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-odpurcu-vojenske-sluzby-109/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-africkeho-ditete-110/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-zidovske-kultury-111/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-sdelovacich-prostredku-234/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-rozsirovani-pousti-a-sucha-112/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-uprchliku-113/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-hudby-114/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-hrdosti-116/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-trpasliku-115/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/osn-pro-den-verejne-sluzby-117/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-hazene-118/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-olympijsky-den-119/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-podpory-obetem-nasili-muceni-121/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-drogam-a-nezakonnemu-obchodovani-s-nimi-120/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-politickych-veznu-122/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-rybarstvi-123/
https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE3qXb6K3bAhVRyaQKHYHWD5wQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.cz/fototapety/zemekoule-v-rukou-62937313&psig=AOvVaw0KCvhIJQNFasFoK3EsfI78&ust=1527782806156080
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Mezinárodní den dětí 

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány 

různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a 

potřeby dětí.  

 

Historie 

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení Národního 

shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních 

práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto 

ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným 

svátkem. 

Vyhlášení dne děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na 

Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. 

června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu 

čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se 

společnost měla, více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný 

den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.  

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k 

vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském 

Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San 

Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí. 

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé 

státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným 

názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto 

datum a Mezinárodní den dětí se slaví na začátku června.  

V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie pro péči o dítě o 

vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 

vyhlásila Světový den dětí (Universal Children's Day). Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát 

jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, 

poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valným 

shromážděním OSN bylo všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem 

oslav byl zvolen 20. listopad, a to proto, že v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN 

přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte.  

Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku června, jiné státy datum oslav 

přesunuly na listopad podle doporučení OSN a některé státy si ponechaly červnové datum a 

přijaly také oslavy dětí v listopadu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tureck%C3%A1_v%C3%A1lka_za_nez%C3%A1vislost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btov%C3%A1_konference_pro_blaho_d%C4%9Bt%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dra%C4%8D%C3%AD_lo%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_demokratick%C3%A1_federace_%C5%BEen&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhlazen%C3%AD_Lidic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_v_Oradour-sur-Glane
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_unie_pro_p%C3%A9%C4%8Di_o_d%C3%ADt%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklarace_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4%9Bte&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4%9Bte
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Kalendář svátků - Červen 

1. 6.  Laura  

2. 6.  Jarmil  

3. 6.  Tamara  

4. 6.  Dalibor  

5. 6.  Dobroslav  

6. 6.  Norbert  

7. 6.  Yveta  

7. 6.  Iveta  

8. 6.  Medard  

9. 6.  Stanislava  

10. 6.  Otta  

11. 6.  Bruno  

12. 6.  Antonie  

12. 6.  Antonina  

13. 6.  Antonin  

13. 6.  Antonín  

14. 6.  Roland  

15. 6.  Vít  

15. 6.  Vítek  

16. 6.  Zbyněk  

17. 6.  Adolf  

 

18. 6.  

 

Milan  

19. 6.  Leoš  

20. 6.  Květa  

20. 6.  Kveta  

21. 6.  Aloys  

21. 6.  Alojz  

21. 6.  Alois  

22. 6.  Pavla  

23. 6.  Zdenka  

23. 6.  Zdena  

23. 6.  Zdeňka  

24. 6.  Jan  

25. 6.  Ivan  

26. 6.  Adriana  

27. 6.  Ladislav  

28. 6.  Lubomil  

28. 6.  Lubomír  

29. 6.  Pavel  

29. 6.  Petr  

30. 6.  Šárka  

 
 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/laura-152/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/jarmil-153/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/tamara-154/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/dalibor-155/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/dobroslav-156/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/norbert-157/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/yveta-545/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/iveta-158/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/medard-159/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/stanislava-160/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/otta-161/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/bruno-162/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/antonie-163/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/antonina-550/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/antonin-551/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/antonin-164/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/roland-165/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/vit-166/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/vitek-553/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/zbynek-167/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/adolf-168/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/milan-169/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/leos-170/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/kveta-171/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/kveta-558/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/aloys-559/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/alojz-1070/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/alois-172/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/pavla-173/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/zdenka-1072/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/zdena-561/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/zdenka-174/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/jan-175/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ivan-176/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/adriana-177/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ladislav-178/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/lubomil-566/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/lubomir-179/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/pavel-567/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/petr-180/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/sarka-181/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_qY7lheXaAhUI2qQKHbfTASsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fiser-kvetiny.cz/kvetiny/?pro-radost-kk29&psig=AOvVaw3nqzxoJXyydHNQjBh0Vb6X&ust=1525282335962756
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Iveta 
Charakteristika 
Iveta je oblíbeným ženským jménem, které má v sobě francouzskou 
eleganci, nadčasovost, také ladnost a krásu tisového luku. Žena jménem 
Iveta dokáže svému okolí předávat energii a udávat směr, stejně tak, 
jako luk určuje směr vystřelenému šípu. 
 
 

Odvozeniny a varianty 

Ženské křestní jméno Iveta se vyskytuje také ve variantách Yveta či 
Yvetta. Mužským protějškem se stejným původem je jméno Ivo. 
Významově příbuzné je také jméno Ivona, příp. Judita. Domácími 
podobami jména jsou Ivetka, Ivetinka, Iva, Ivka, Ivča aj. Jméno Iveta se 
vyskytuje i na Slovensku. Německá verze jména je Ivetta, anglická 
Yvette, italská Ivette. Maďarská podoba jména je Ivetta. 
 
 

Významné nositelky 

Nositelkami jména je mnoho populárních žen z oblasti modelingu, 
například modelka a moderátorka Iveta Lutovská, také z oblasti hudby - 
kontroverzní zpěvačka Iveta Bartošová, česká zpěvačka Yvetta 
Simonová nebo francouzská zpěvačka Yvette Guilbert, herectví - 
herečka Yvetta Blanarovičová nebo sportu - plavkyně Yvetta Hlaváčová, 
tenistka Iveta Benešová. 
 
 

Původ a význam jména 

Ženské křestní jméno Iveta (také archaicky Yveta nebo Yvetta) má 

germánský původ. Jméno se vyvinulo ze staroněmeckého slova „iv“ – v 

překladu „tis“, příp. keltského „íwé“ se stejným významem. Do češtiny se 

jméno dostalo přes francouzštinu. Bylo odvozeno od francouzského 

jména Yvette jako zdrobnělé varianty jména Yvonne (česky Ivona). 

Jméno Iveta se pak významově překládá jako „tisový luk“ nebo 

„lučištník“. Méně pravděpodobná verze výkladu jméno odvozuje od 

jména Ytta, zkráceniny jména Judita. Významově by se pak jméno 

překládalo jako „židovka“. 

  

 

http://wiki.bleskove.centrum.cz/iveta-bartosova/
http://bleskove.centrum.cz/tema/yvetta-blanarovicova_21020/
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Milan 
Charakteristika 
Milan je doslova přívětivým jménem. Muž jménem Milan je již dle svého 
jména milý, také oblíbený a milovaný. 
 
 

Odvozeniny a varianty 

Ženskou podobou jména je Milena nebo Milana. Jméno je významově 
příbuzné i se jmény Míla nebo Milovan, potažmo také Miloš, Miloň, 
Miloslav nebo Milota. Stejný význam mají i latinská jména Amand, 
Amandus, Amat, Amatus nebo Gracián. Domácky se jméno užívá jako 
Milánek, Milča, Míla, Milouš apod. Jméno Milan se zdaleka nevyskytuje 
pouze v češtině. Zná ho i slovenština, němčina, holandština, také 
polština, bulharština nebo ruština. Maďarská podoba jména je Milán. 
 
 

Významní nositelé 

Jméno Milan nosil mj. český hudebník, zakladatel skupiny The Plastic 
People of the Universe Milan Hlavsa. Dnes jméno nosí také český 
umělec Milan Knížák, herec Milan Šteindler nebo Milan Kundera − 
francouzský spisovatel českého původu. Jméno patří i ke sportovcům, 
nosí o například fotbalista Milan Baroš či hokejista Milan Hejduk. 
 
 

Původ a význam jména 

Mužské křestní jméno Milan se k nám dostalo z jižní Evropy. Jde o 

poměrně mladé jméno, které vzniklo z přídavného jména „milý” nebo 

„milovaný”. Význam jména je tak jednoznačný, odpovídá znění jména. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bleskove.centrum.cz/tema/milan-steindler_95908/
http://sport.aktualne.centrum.cz/milan-baros/l~i:keyword:22246/
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Pavla 
Charakteristika 
Pavla je příjemným českým jménem, hodí se pro jemnou ženu. Nositelka 
jména Pavla může být drobná, přesto má mnoho prostoru i pro velké 
činy. 
 
 

Odvozeniny a varianty 

Mužským protějškem jména Pavla je jméno Pavel nebo archaické 
Pavlín. Variantou jména Pavla je i Pavlína, příp. Paulína. Domácky se 
jméno užívá jako Pája, Pájka, Pavka, Pavča, Pavlínka, Pavluška, 
Pavluše, Pavluna, Pavlunka, Pavlička, také Pavlína, Paulína nebo Paula. 
Jméno se jako Paula nebo Paulína vyskytuje i ve slovenštině. Paula je 
spolu s verzí Paulina také anglickou podobou jména, stejně tak i 
španělskou, polskou maďarskou, holandskou nebo švédskou. Němčina 
jméno užívá jako Paula, Pauline a Paulina. Francouzština jméno zná 
jako Paule či Pauline, italština jako Paola či Paolina. Ruská verze jména 
je Pavla a Pavlina. 
 
 

Významné nositelky 

Nositelkami jména jsou mj. oblíbené české herečky Pavla Vitázková, 
Pavla Beretová nebo Pavla Tomicová. Jméno nosí také zpěvačka Pavla 
Kapitánová nebo moderátorka a herečka Pavla Charvátová. 
 
 

Původ a význam jména 

Ženské křestní jméno Pavla pochází z latiny, stejně tak i jeho varianta 

Pavlína (Paulína) nebo mužská verze Pavel. Jméno vzniklo z latinského 

slova „paulus” s významem „malý”, resp. „malá”, „drobná”, „nepatrná” 

nebo „skromná”. 

 

 

 

 

 

 

http://bleskove.centrum.cz/tema/pavla-vitazkova_116925/
http://aktualne.centrum.cz/tema/pavla-tomicova_112443/
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Zdeňka 
Charakteristika 
Zdeňka je hravým jménem, které v sobě nese slávu, také radost a 
radostné dílo. Nositelka jména Zdeňka je rozenou optimistkou, 
usměvavou ženou se schopnostmi dosáhnout všeho, o co v životě 
usiluje. 
 
 

Odvozeniny a varianty 

Jméno Zdeňka má i mužské alternativy, jde o jména Zdeněk, Zděnek, 
Zdenek nebo Zdenko. Variacemi jména jsou Zdenka, Zdena, Zděna či 
Zděnka. Domácky jméno nabývá právě těchto podob, navíc se užívá 
také jako Zdenička, Zdenečka, Zdenuška, Zděnulka, Zdeninka apod. 
Jméno znají i na Slovensku − jako Zdenka. V této podobě najdeme 
jméno také v polštině, maďarštině, bulharštině nebo němčině. 
 
 

Významné nositelky 

Jméno nosila česká básnířka Zdenka Bergrová nebo malířka a grafička 
Zdeňka (Zdenka) Braunerová. Jméno náleží také k prvorepublikovým 
herečkám Zdence Sulanové (rozené Hruškové) nebo Zdeňce Baldové. K 
současným nositelkám jména patří herečka Zdena Hadrbolcová nebo její 
kolegyně Zdeňka Žádníková-Volencová, také zpěvačka Zdeňka 
Lorencová nebo známá autorka animovaných filmů pro děti Zdenka 
Deitchová. Mezi slovenskými nositelkami jména najdeme populární 
herečku Zdenu Studenkovou nebo zpěvačku Zdenku Prednou. 
 
 

Původ a význam jména 

Ženské křestní jméno Zdeňka (také Zdenka, Zdena nebo Zděna) má 

slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Sděslav, 

Zděslav, resp. Zděslava. Z těchto jmen se tedy vykládá jako „zde 

slavná”, také „vytvářející slávu”, „oslavující své dílo”. Základem jména 

totiž může být i sloveso „dělat”. Druhá výkladová teorie jméno vysvětluje 

jako českou podobu latinského jména Sidonius. Jméno Zdeňka by se dle 

této teorie překládalo jako „původem ze Sidonu” (antické město Sidonie 

je v současnosti označováno jako Saida, leží na území dnešního 

Libanonu). 

 
 

http://bleskove.centrum.cz/tema/zdena-studenkova_114677/
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Jan 

Charakteristika 
Křestní jméno Jan patří k těm nejpříjemnějším českým jménům. 
Dokazuje to jeho vysoká popularita. S muži i chlapci, kteří nosí jméno 
Jan, se setkáváme velice často. Hebrejské jméno s bohatou tradicí dává 
svým nositelům prostor být téměř kýmkoli. 
 
Odvozeniny a varianty 

Mužské křestní jméno Jan má i svůj ženský protějšek ve jménu Jana. 
Nejužívanější domácí podobou jména je Honza, zdrobněle Honzík či 
Honzíček. Uplatňují se však i varianty Jenda, Jeník, Jeníček, Janek, také 
Jéňa, Jeňouš, Janík, Janeček aj. Jméno se užívá i v polštině, švédštině 
nebo ve slovenštině - jako Ján. Anglickou verzí jména je John, Johny 
nebo Jack, německou Johannes, také Johhan nebo Hans. Francouzština 
jméno užívá jako Jean, španělština jako Juan, italština jako Giovanni, 
také Nino aj. Maďarská podoba jména je János, ruská Ivan (hovorově 
Váňa) nebo Joann. 
 
Významní nositelé 

Jméno Jan nosí a nosilo mnoho významných osobností české historie. 
Mezi jinými například vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, Jan Hus, Jan 
Amos Komenský nebo český vladař Jan Lucemburský. Jméno nosil i 
prozaik a básník Jan Skácel, spisovatel a teolog Jan Blahoslav, básník a 
novinář Jan Neruda, malíř a grafik Jan Zrzavý, režisér a herec Jan 
Werich či architekt Jan Kaplický. Nositelem jména byl i lékař Jan Janský, 
objevitel krevních skupin. Mezi současnými nositeli jména stojí za 
zmínku fotograf Jan Saudek, písničkář Jan Nedvěd, režiséři Jan Hřebejk 
nebo Jan Svěrák, herec a moderátor Jan Rosák, herci Jan Tříska a Jan 
Hrušínský.  
 

Původ a význam jména 

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. 

http://bleskove.centrum.cz/tema/jan-nedved_41436/
http://aktualne.centrum.cz/tema/jan-sverak_26140/
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Ladislav 
Charakteristika 
Jméno Ladislav má mnoho tváří, mnoho tváří může mít i jeho nositel. 
Nikdo mu však nemůže odepřít slávu a moc, která je skrytá v jeho 
jménu. 
 
 

Odvozeniny a varianty 

Mužské křestní jméno Ladislav má i ženskou variantu v podobě jména 
Ladislava. Významově příbuzné je i se jmény Vladislav a Vladislava. 
Domácky se jméno užívá jako Láďa, Laděk, Ládin, Ladík, Laco, Sláva 
nebo Slávek. Jméno Ladislav se užívá i ve slovenštině, také ruštině nebo 
srbochorvatštině. Německá, švédská nebo latinská podoba jména je 
Ladislaus. Maďarština jméno užívá jako László. 
 
 

Významní nositelé 

Nositelem jména byl mj. uherský král Ladislav I. Svatý. Nositeli jména 
byli také dramatik Ladislav Stroupežnický, herci Ladislav Pešek nebo 
Ladislav Smoljak, režisér Ladislav Rychman, filosof a spisovatel Ladislav 
Klíma nebo spisovatel Ladislav Fuks, mj. autor díla Spalovač mrtvol. 
Dnes jméno nosí herci Ladislav Potměšil nebo Ladislav Frej, také zpěvák 
Ladislav Křížek. 
 
 

Původ a význam jména 

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“. 

 

 

 

 

 

 

http://bleskove.centrum.cz/tema/ladislav-potmesil_113388/
http://bleskove.centrum.cz/tema/ladislav-frej_71882/
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Pavel 
Charakteristika 
Pavel je oblíbeným mužským jménem nejenom u nás, ale po celém 
světě. Jde o takřka univerzální jméno. Ačkoli má být muž jménem Pavel 
dle významu svého jména snadno přehlédnutelným, množství 
významných nositelů ve všech oblastech lidské činnosti hovoří v pravý 
opak. 
 
 

Odvozeniny a varianty 

Pavel jako mužské křestní jméno má i ženské varianty v podobě jmen 
Pavla a Pavlína. Jméno se vyskytuje i v archaické podobě Pavlín. 
Domáckými variacemi jména jsou Pavlík, Pavlíček, Pája, Pájka, Pájík, 
Pavka, Pavlas, Pavlásek aj. Jméno se užívá i ve slovenštině, vedle 
varianty Pavel také ve verzi Pavol. Angličtina jméno užívá jako Paul, 
stejně tak i němčina, norština, švédština, dánština, holandština nebo 
francouzština. Jméno Pavel znají i v Bulharsku, také v Polsku − jako 
Paweł či Paulin, i v Rusku − jako Pavel či Pavlin. Španělskou mutací 
jména je Pablo, portugalskou Paulo, italskou Paolo. 
 
 

Významní nositelé 

Jméno Pavel nosil jeden z apoštolů. Patřilo také blahoslavenému papeži 
Janu Pavlu II. Jméno nosil i český hudební skladatel, dirigent a herec 
Pavel Vondruška. Nositele jména dnes najdeme mezi českými básníky 
(Pavel Kohout, Pavel Šrut), také hudebníky (houslista Pavel Šporcl, 
písničkář Pavel Dobeš, zpěvák Pavel Bobek) nebo herci (Pavel Liška, 
Pavel Zedníček, Pavel Kříž, Pavel Soukup, Pavel Landovský, Pavel 
Novotný). Nosí ho také sportovci, mj. fotbalista Pavel Nedvěd.  
 

Původ a význam jména 

Pavel je mužským křestním jménem s latinským původem. Jméno 

vzniklo ve starém Římě, zde se užívalo především jako příjmení. 

Pochází z latinského slova „paulus” s významem „malý”, „drobný”, 

„nepatrný” nebo také „skromný”, stejný význam je přikládán i jménu 

Pavel. 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/tema/pavel-sporcl_14776/
http://aktualne.centrum.cz/tema/pavel-liska_10230/
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Petr 
Charakteristika 
Petr je tradičním jménem, které se v češtině vyskytuje hojně. Svým 
nositelům dává jméno tvrdost a mužnost. Jméno se pojí s hlubokou 
tradicí sahající až do řečtiny, současně v sobě nese i duchovní hodnoty, 
je nedílně spojeno také se jménem jednoho z křesťanských apoštolů. 
 
 

Odvozeniny a varianty 

Mužské křestní jméno Petr má i ženský protějšek ve jménu Petra. 
Domácky se jméno užívá jako Peťa, Péťa, Peťka, Petík, Petřík, Petříček, 
Peťula, Peťulka apod. Jméno se užívá i ve slovenštině, angličtině nebo 
němčině − ve variantě Peter. Francouzská podoba jména je Pierre, 
italská Pietro, španělskými mutacemi jsou Pedro a Perez, stejnou formu 
jména užívá i portugalština. Maďarština jméno zná jako Péter, polština 
jako Piotr, ruština pak jako Pjotr. Zajímavé jsou i holandské variace 
jména − Petrus, Piet, Pieter nebo Peet. Norština či dánština jméno užívá 
jako Peter, Per nebo Peer. 
 
 

Významní nositelé 

Vedle apoštola Petra nosilo jméno mnoho dalších světců. Nositelem 
jména byl i ruský car Petr I. Veliký. Jméno patřilo i významnému 
gotickému architektovi, jmenoval se Petr Parléř. Také slavný ruský 
hudební skladatel nosil jméno Petr, byl jím Petr Iljič Čajkovskij. V 
novodobé historii jméno patří k hercům Petru Čepkovi nebo Petru 
Haničincovi. Má své nositele i mezi současnými herci − mj. jde o Petra 
Nárožného, Petra Vacka, Petra Kostku, Petra Štěpánka, Petra Gazdíka 
nebo Petra Formana.  
 

Původ a význam jména 

Mužské křestní jméno Petr, které u nás patří k těm nejoblíbenějším, má 

svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem 

„skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se 

stejným významem). Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako „skála”, 

„skálopevný”, „pevný jako skála”, „tvrdý” apod. 

 

 

http://bleskove.centrum.cz/tema/petr-stepanek_29692/
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Slova, která změnila život. Příběhy k 

zamyšlení… 

V životě každého člověka se najdou slova, která zůstala v jeho srdci jednou 

provždy. Naprosto nemusí jít o nějaké citáty známých spisovatelů nebo něco 

podobného. Je docela možné, že nějakou zásadní větu člověk uslyší ve zcela 

náhodné rozmluvě se sousedem nebo známým. Uživatelé sociální sítě Reddit 

vyprávěli o tom, kde a při jaké příležitosti byla pronesena slova, která změnila 

jejich osud. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější příběhy. 

Skok do bazénu 

Když mi bylo třináct, chtěla jsem svou šestiletou sestřičku naučit skákat do 

bazénu. Zdálo se, že moje úsilí bude nekonečné, protože sestra se bála. Bylo 

to na veřejné plovárně. Kousek od nás ve velkých kruzích plavala paní, které 

bylo jistě přes sedmdesát. Po chvilkách se vždycky zastavovala a pozorovala 

nás. Nakonec zamířila přímo k nám. Právě ve chvíli, kdy jsem na sestru 

naléhala, ať už proboha skočí a ona kvílela: „Když já se bojím! Mám hrozný 

strach!“ Paní se na sestru podívala, vztyčila z vody pěst, zamávala a zavolala: 

„Klidně se boj! Ale skoč!“ 

Stalo se to před pětatřiceti lety, ale já na to nikdy nezapomenu. Byl to pro mě 

doslova objev: není nutné se nebát. Hlavní je jednat, i když má člověk strach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 

 

17 

 

Starší bratr  

Jsem nejstarší ze tří dětí. Můj bratr je o dva a půl roku mladší a sestřička o 

devět let. Když mi bylo asi čtrnáct, přel jsem se o něco s tátou, který sám byl 

druhý nejstarší z osmi dětí. A tenkrát v nějaké souvislosti řekl: „Jakékoli 

rozhodnutí, které je v tomto domě přijato, ty osobně přijímáš vlastně třikrát. 

Jednou za sebe, podruhé za bráchu a potřetí za tu malou, která bude opakovat 

všechno po vás dvou. Tvůj bratr se k ní bude chovat stejně, jako se ty chováš 

k němu a vztah vás obou k ní ovlivní její očekávání od jiných lidí, včetně jejího 

budoucího manžela“. 

To mnou docela zatřáslo a přimělo mě to k zamyšlení nad rolí staršího bratra. I 

když se nijak nesnažíte působit na druhé, ti, kdo vás berou, budou stejně své 

jednání a rozhodnutí stavět na tom, jak jste jednali v podobných situacích vy. 

Jestli jste při setkání s nepříjemnostmi dávali najevo zkroušenost nebo hněv, 

budou v takových situacích reagovat stejně. Když za takových okolností 

neklesáte na mysli, můžete jim předat sebedůvěru a optimismus. 

Vědecká hodnost 

Když mi bylo osmatřicet, rozmýšlel jsem se, mám-li obětovat dva roky na 

získání vědecké hodnosti v oboru radiografie. Bavil jsem se o tom s přítelem a 

prakticky jsem sám sobě tu věc rozmlouval. Říkal jsem: „Už jsem fakt starej, 

abych s tím začínal. Až získám diplom, bude mi čtyřicet“. Přítel mi odpověděl: 

„No, když se do toho nepustíš, bude ti za dva roky čtyřicet tak jako tak. Ovšem 

nebudeš mít ten titul“. Dneska je mi skoro šedesát. Ta vědecká hodnost mi 

tenkrát pomohla překonat hranici mezi bojem o stabilnější postavení a opravdu 

slušnou existencí. 
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Oheň  

«Nejste povinni spalovat sami sebe, abyste zahřáli druhé“. Tahle slova byla 

pro mě úplným zjevením. Když jsem vyrůstala, snažila jsem se být 

prostředníkem ve složitých vztazích svých rodičů. V dospívání jsem zase věčně 

pomáhala kamarádům v jejich osobních krizích. Větší část svého života jsem 

prožila ve starostech o problémy jiných a byla jsem v šoku, když jsem uslyšela, 

že i pomoc musí mít své meze – a to včetně těch lidí, kteří ji skutečně 

potřebují. 

Učitelé kolem nás 

«Každý, koho potkáš, zná něco, co ty neznáš», řekl mi jednou můj dědeček. 

Tahle věta mi pokaždé připomíná, že jsem vlastně obklopen učiteli. 
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Pro zasmání ☺  
 

Když jsem se narodil, nikdo nebyl doma. Táta byl na flámu a 

máma drhla schody. Nás bylo jedenáct. Všichni jsme se 

jmenovali Josef, akorát poslední Josef se jmenoval Karel. 

Měli jsme velkou bídu, a proto jsme všichni spali pod jednou 

peřinou. Když se chtěl jeden otočit, museli všichni ostatní na 

dvůr. Ve škole se mi tak líbilo, že jsem do každé třídy chodil 

dvakrát. Nejlépe ze všeho mi šel zpěv. Jednou mi dal pan učitel 

korunu, abych přestal zpívat. Přesto jsem šel k divadlu. Přede 

mnou plný sál, po mně prázdno. Zpíval jsem tak sladce, že lidi 

dostávali cukrovku. 

Svou první lásku jsem poznal v hospodě. Já pil pivo a ona jedla 

dršťkovou polívku. Řekl jsem jí: "Slečno, visí vám držka", a tak 

jsme se seznámili. Při první schůzce jsme šli do přírody. Byli 

jsme jako kamna. Ona žhavá a já trouba. Zeptala se: "Cítíte tu 

vůni?" A já odpověděl: "Kdyby jste to řekla dřív, nemuseli jsme 

si do toho sednout." 

Než jsem šel na vojnu, musel jsem jít k lékaři. Když mě 

prohlédl, řekl: "Chlapče, vy jste jako řípa. Ne tak zdravej, jako 

špinavej." A tak jsem narukoval. Na vojně se mě ptali kde je 

sever. Řekl jsem: "Já nevím, jsem tu teprve týden." Potom se 

mě ptali z kolika dílů se skládá puška. Moje odpověď zněla: "To 

záleží na tom, jak se s ní praští." 

Na vánoce všichni dostali balíčky, jenom já ne. Vzal jsem papír, 

tužku a píšu: Milá máti! Píšu ti pomalu, protože vím, že rychle 

číst neumíš. Upeč mi buchty. Tvůj syn. 

Za týden přišla odpověď: Milý synu! Buchty upéct nemohu, 

protože troubu mám na vojně. Tvá máti. 
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