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Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Šedá mlha v srpnu nezdravá.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Srpen začíná, co červenec končil.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
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Srpen Horoskop 2018
Velmi významným letním měsícem je také srpen. Dlouhé dny a
vysoké teploty, které jsou velmi časté v tomto období ovlivňují
všechny jedince, ať chtějí nebo ne. Práce vás zřejmě příliš
naplňovat nebude. Faktem je, že horoskop pro srpen 2018 říká,
že bude velmi težké udržet pozornost.
Venuše umístěná ve Vahách ještě znásobí už tak velmi mocnou
sílu tohoto letního měsíce. Díky vlivu této planety budete
vztahům přikládat velkou váhu, budete také dbát na to, aby byly
harmonické. Jedině tak teď budete šťastní. V průběhu srpna
také pocítíte velkou dávku tvořivé síly, kterou vám propůjčí
Slunce protínající znamení Lva. Nebude vám dělat problém
převzít iniciativu a vzít na sebe zodpovědnost. To jistě ocení
nejen partner, ale také vás nadřízený.
Vaše myšlenky budou putovat jiným směrem. Budete si chtít
užívat spolu s ostatními prázdninových měsíců bez starostí.
Nesmíte však zapomenout, kde je vaše místo. Hvězdy nebudou
v příliš stabilním postavením, a proto by se vám i drobná chyba
mohla vymstít. V srpnu buďte opatrní.
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Významné a mezinárodní dny 2018 – Srpen
Datum

Jméno

2. 8.

Den suchého zipu

6. 8.

Světový den boje za zákaz jaderných zbraní

6. 8.

Mezinárodní den boje lékařů za mír

8. 8.

Mezinárodní den ženského orgasmu

9. 8.

Mezinárodní den původního obyvatelstva

10. 8.

Mezinárodní den baru Jekyll&Hyde

12. 8.

Mezinárodní den mládeže

13. 8.

Den leváků

15. 8.

Den Energy Drinků

23. 8.

Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky

28. 8.

Evropská noc pro netopýry
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Kalendář svátků - Srpen
Datum Jméno
1. 8. Oskar
2. 8. Gustav
3. 8. Miluše
4. 8. Dominik
5. 8. Kristián
6. 8. Oldřiška
7. 8. Lada
8. 8. Soběslav
9. 8. Roman
10. 8. Vavřinec
11. 8. Zuzana
12. 8. Klára
13. 8. Alena
14. 8. Alan
15. 8. Hana
16. 8. Jáchym
17. 8. Petra
18. 8. Helena
19. 8. Ludvík
20. 8. Bernard
21. 8. Johana
22. 8. Bohuslav
23. 8. Sandra
24. 8. Bartoloměj
25. 8. Radim
26. 8. Luděk
27. 8. Otakar
28. 8. Augustýn
29. 8. Evelína
30. 8. Vladěna
31. 8. Pavlína
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Miluše
Charakteristika
Žena jménem Miluška musí být milá, vždyť jí to bylo dáno do vínku.
Nositelky jména Miluše jsou také předurčeny k tomu, aby byly
milované.

Odvozeniny a varianty
Ženské křestní jméno Miluše má mužský protějšek ve jménech Miloš,
Milouš, také Miloň nebo Miloslav. Archaickou podobou jména je
Milota. Latinskou verzí pak jména Amáta nebo Amanda. Jméno je
současně také domácí variantou jména Miloslava. Domáckými
mutacemi jména Miluše jsou Miluška, Milča, Míla, Milka, Milda,
Miluš, Miluna, Milunka aj. Jméno se jako Milota užívá i na
Slovensku. Milota je také srbochorvatskou variantou jména, spolu s
verzemi Miljuša či Milina. Bulharská podoba jména je Miluša.
Původ a význam jména
Ženské křestní jméno Miluše má slovanský původ. Vyvinulo se z
přídavného jména „milý” přidáním koncovky -uše. Význam jména
koresponduje s jeho vznikem, vykládá se jako „milá”, „milovaná”
nebo „milující”. Jméno Miluše se užívá také jako domácí podoba
jména Miloslava. Je možné, že jeho vznik souvisí právě se jménem
Miloslava. Jméno by pak mělo obdobný význam, znamenalo by tedy
„slavná svojí milostí”, „slavná svoji dobrotou”. Původ jména Miluše
může být až v latině. Některé výkladové teorie se přiklánějí k variantě,
že jméno vzniklo jako slovanská podoba latinského jména Amata. I v
tomto případě by znamenalo „milá”, „příjemná”, „líbezná”.
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Roman
Charakteristika
Jméno Roman patřilo zejména koncem minulého století k
nejoblíbenějším českým jménům. Jméno tak nosí řada českých mužů,
i přesto, že by dle významu svého jména měli mít původ v Římě,
nikoli v Čechách. Jakkoli, jméno Roman je v češtině příjemně znělé,
praktické i tvárné.

Odvozeniny a varianty
Mužské křestní jméno Roman má i ženský protějšek ve jménu
Romana. Domáckými podobami jména jsou Romi, Romča, Romík,
Románek, Romaneček, Romouš, Romoušek, Rom aj. Jméno Roman
najdeme i ve slovenštině, také v angličtině, němčině, ruštině, švédštině
nebo polštině. Němčina navíc užívá i latinskou podobu jména
Romanus. Italové jméno znají jako Romano, stejně tak i Španělé, ve
Španělsku navíc najdeme také verzi Román. Román je přitom i
maďarskou mutací jména. Francouzština jméno zná jako Romain
(čteno Romen).
Původ a význam jména
Mužské křestní jméno Roman má svůj původ v latině. Jméno se
překládá z obecného latinského označení „romanus” s významem
„římský” nebo přímo „Říman”. Stejný je i význam jména Roman.
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Alena
Charakteristika
Ať již je to s původem jména Alena jakkoli, platí, že je krásným
českým jménem. Vedle toho, že příjemně zní se jméno může
pochlubit i rozruchem kolem hledání jeho původu a několika teoriemi
o jeho významu.

Odvozeniny a varianty
Alena je ženským křestním jménem, dle jedné z teorií o svém
významu se pojí s mužským protějškem Alan. Domácími podobami
jména jsou Alenka, Alča, Ála či Ala, Ája, Alka, Ali, Alík, příp. i
Lenka.
Původ a význam jména
Alena je oblíbeným ženským křestním jménem, které má však značně
nejasný původ. Někteří vědci jméno spojují s mužským protějškem
Alan s významovým překladem jako „svornost“ či „soulad“. Stejně
jako v případě mužské varianty Alan by pak jméno mělo hebrejský
původ. Další teorie však jméno spojují se jmény generejskými. Údajně
má jít o odvozeninu jména Magdaléna (mang-alena). Význam jména
by se pak dal překládat jako „věž“, z původního „magdala“. Z
obecného označení „magdala“ byl odvozen také název města na břehu
Generejského jezera. Magdalena či Alena se tak dá významově
vykládat i jako „původem z Magdaly“, „z Magdaly přicházející“.
Jméno Alena však bývá spojováno také se jménem Helena, které se
překládá jako „pochodeň“ či „světlo v temnotách“. To však stále ještě
není všechno. Existují i názory, že jméno pochází z ruského jména
Alexandra, resp. její domácké podoby Olena.
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Hana
Charakteristika
Hana patří k jednomu z nejoblíbenějších ženských křestních jmen.
Jméno je jednoduché a praktické, skrývá v sobě hlubokou hebrejskou
myšlenku. Žena jménem Hana však může být dle významu svého
jména také šťastná – co víc si přát?

Odvozeniny a varianty
Ženské jméno Hana se vyskytuje i v mutaci Hanka nebo Hannah
užívané především v zahraničí. Významově shodná jsou i jména Jana,
Jan, Hanuš, Anna nebo Johana. Domácky se jméno Hana užívá jako
Hanka, Hanča, Hančí, Hanina, Hanička, Hanuška, Hanulka, Haňulka,
Haňule apod. Jméno Hana užívají i na Slovensku. Anglická verze je
Hanna nebo Hannah, mutaci Hannah užívá i němčina. Švédská
varianta jména je Hanna, stejně tak i polská nebo maďarská.

Původ a význam jména
Ženské křestní jméno Hana (také Hanka nebo Hannah) má
pravděpodobně hebrejský původ. Jméno vzniklo z hebrejského jména
Jochánán s významem „Bůh je milostivý“. Pochází z hebrejských slov
„jahve“ (v překladu „Bůh“) a „channá(h)“ ve významu „milost,
smilovat se“. Slovo „hana“ nalezneme také v arabštině, kde znamená
„šťastná“ nebo „blažená“.
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Petra
Charakteristika
Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití.
Své nositelce přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký
význam, dává ji sílu, odhodlání a pevný charakter.

Odvozeniny a varianty
Ženské křestní jméno Petra se vyskytuje také ve variantách Petruše,
Petrana nebo Petronila. Mužskou alternativou jmen je Petr. Domácky
se jméno Petra užívá jako Péťa, Peťa, Peťka, Petík, Petina, Petinka,
také Peťule, Peťulka, Peťunka, Petrunka, Petruška, Petruš, Petřinka,
Petřina, Petřička aj. Jméno Petra najdeme také ve slovenštině, v
angličtině, němčině švédštině nebo maďarštině. Francouzskou
podobou jména je Pierre nebo Pierette, italskou Petra a Pietra.
Dánština nebo norština jméno zná jako Petra a také jako Petrine.
Ruština užívá vedle verze Petra také mutaci Petrina.

Původ a význam jména
Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský
protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova „pétrá”
(„skála”), potažmo aramejského „képhá” se stejným významem.
Jméno Petra se tak vykládá jako „skálopevná”, „tvrdá”, „neoblomná”.
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Bohuslav
Odvozeniny a varianty
Mužské křestní jméno Bohuslav má i svůj ženský protějšek ve jménu
Bohuslava. Staročeská podoba jmen je pak Božislav a Božislava. Jde
o slovanská jména, významově příbuzná s řeckým jménem Timotej.
Jméno Bohuslav má nespočet domáckých variant, mezi jinými
například Bohouš, Bohuš, Bohoušek, Bóža, Božek, Slávek, Sláva
nebo Sláveček. Jméno Bohuslav se vyskytuje i ve slovenštině,
srbochorvatská varianta jména je Bogoslav nebo Bogislav, polská pak
Bohuslav. Španělsky se jméno užívá jako Boguslávo.
Původ a význam jména
Mužské křestní jméno Bohuslav má na první pohled patrný význam,
je jím „Bohu sláva“ nebo také „budiž Bohu sláva“. Jméno představuje
slovanskou variantu řeckého jména Thimotheus, Timotej, stejně jako
jeho ženská podoba Bohuslava.
Otakar
Charakteristika
Jméno Otakar v sobě nese německou tvrdost a přísnost. S tvrdým
charakterem a disciplínou se pojí i význam jména. Muž jménem
Otakar je dle významu svého jména skvělým strážcem − svého
majetku, ale také osobního blaha a štěstí.
Odvozeniny a varianty
Mužské křestní jméno Otakar se vyskytuje i ve variantě Otokar či
Ottokar, také ve zkráceninách Ota nebo Oto.
Původ a význam jména
Mužské křestní jméno Otakar je variantou německého jména Ottokar
(původně Odowakar). jméno překládá jako „strážce majetku”,
„majetek střežící”.
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Z per našich čtenářů…
1. Porozumění jest obyčejně vzácnější, čím je příčina úzkosti a
bolesti ojedinělejší.
2. Člověk se má snažit, aby byl milován. Není-li tomu tak, nechť
hledá vinu u sebe.
3. Zlato dodá nádechu krásy i největší ošklivosti.

Bohuslava Vaněčková
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RAVIDLA PRO DOBROU POHODU
Když vám bude nejhůře, přečtěte si pár pravd, které si mnohdy nechcete nebo
nemáte čas připustit. Klidně si tuto stránku dejte do oblíbených a čtěte si to tak
často jak je potřeba. Zamyslíte-li se nad tím důkladněji, zjistíte, že nejste na tom
světě tak sami a má smysl žít. Jsou na světě lidé, kteří by za vás dýchali, i když o
nich třeba někdy ani nevíte.
* Jsi zvláštní a není na světě nikdo, kdo by tě mohl nahradit.
* Na světe je minimálně pět lidí, kteří tě milují tolik, že by pro tebe zemřeli.
* Je minimálně 15 lidi, kteří tě doopravdy milují.
* Každý večer na tebe někdo mysli, než jde spát.
* Pro někoho znamenáš celý svět.
* Někdo by neměl pro co žít, kdyby tě nebylo.
* Existuje někdo, jehož existenci ignoruješ, tě miluje.
* Nejlépe poznáš, že ti někdo bude chybět, je moment, kdy si představíš, že ho
dnes vidíš naposledy.
* Máš-li přítele, řekni mu co k němu cítíš a co pro tebe znamená, bude ti lépe,
když to bude vědět.
* Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáš přítele, protože přítel tě nejen
vyslechne, ale bude se snažit ti i pomoci.
* Jediným důvodem pro to, že tě někdo nesnáší, je ten, že ti něco závidí.
* Pamatuj si komplimenty, které dostáváš a zapomeň na ošklivé poznámky.
* Špatná zpráva v hlavě zabírá místo zprávě dobré.
* Potkáš v životě ještě mnoho nesprávných lidí, abys uměl docenit ty správné.
* Zazvoní-li telefon, řekni si: Ať jsi kdokoliv, mám tě rád!
* Nikdo si nezaslouží tvé slzy a ten kdo si je zaslouží, tě nikdy nerozpláče.
* Neplač, když něco skončilo, raduj se, že se ti to stalo.
* Usmívej se, tvůj úsměv přinese radost i těm, kteří tě nemají rádi a nikdy nevíš,
kdo se zamiluje do tvého úsměvu.
* Když si myslíš, že se k tobě všichni otáčí zády, dobře se rozhlédni: nejsi to
hlavně ty, kdo se otáčí zády k ostatním?
* Každé ráno se probuď s myšlenkou, že tě dnes, čeká minimálně jeden krásný
zážitek.
* Neplánuj, nejlepší věci se stávají, když je nečekáš.
* Každý den je jen jediným v životě, žij jako by byl tím posledním.
* Každý večer si před spaním znovu prožij tu nejpříjemnější chvíli tohoto dne.
* I ta největší hloupost, kterou uděláš, slouží k něčemu dobrému.
* Když si myslíš jen na to, že nemáš štěstí, tak ho mít nikdy nebudeš.
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* Když něco opravdu budeš chtít, tak toho pravděpodobně dříve či později
dosáhneš.
* Změň směr svých myšlenek, málo myslíme na to co máme a zbytečně se
zabýváme myšlenkami na to co nám chybí.
* Chceš-li mít to, co jsi nikdy neměl, musíš udělat něco, co jsi ještě nikdy
neudělal.
* Dej věci jméno a ona se s největší pravděpodobností stane.
* Žij s vědomím, že je ti o 20 let méně, za čas se tak budeš nejen cítit, ale i
vypadat.
* Nevzdávej se, dokud ti bude v srdci svítit světlo naděje, přijde láska, zdraví i
štěstí, které možná v této chvíli tak postrádáš.
----------------------------------------------Přesvědčujeme sami sebe, že život bude lepší, jakmile se oženíme nebo vdáme,
až budeme mít první dítě, potom další. Pak jsme otrávení, protože naše děti nejsou
dost staré, a těšíme se, že všechno bude fajn, až budou starší. Pak jsme
zničení, když dorostou do puberty a my se s nimi musíme zabývat. Až jim bude
přes dvacet, budeme určitě šťastnější. Říkáme si, že budeme spokojenější, až se
náš manžel či manželka srovná, až budeme mít hezčí auto, až odjedeme na
dovolenou, až konečně odejdeme do penze.
Pravda je taková, že není lepší čas na to být šťastný než právě teď. Jestli ne teď,
tak kdy? Váš život bude vždycky plný problémů. Je lepší si to připustit a
rozhodnout se být šťastný navzdory tomu.
Tak strašně dlouho se zdálo, že život začne každou chvílí. Opravdový život, ale
na cestě k němu se vždycky vyskytla nějaká překážka, nějaké trápení, práce, co je
třeba dokončit, čas, co je třeba obětovat, účet, co je třeba zaplatit. Pak začne život.
Ale právě tyhle obtíže jsou život. Přestaňte čekat na to, až skončí škola, až dojdete
domů, až shodíte pět kilo, až naberete pět kilo, až začnete pracovat, až se vezmete,
až bude pátek večer nebo neděle ráno. Přestaňte čekat na nové auto, na splacení
hypotéky, na jaro, na léto, na podzim, na zimu, na prvního či patnáctého v měsíci,
až budou hrát vaši písničku v rádiu, až zemřete, až se znovu narodíte… než se
rozhodnete být šťastni.
Štěstí je cesta, ne cíl cesty. Není lepší příležitost být šťastný než TEĎ! Žijte a
užijte si tento okamžik.
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