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Celý měsíc 

Když dne ubývá, horka přibývá. 

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný 

na bouřky a vichřice. 

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 

Slunce peče - déšť poteče. 

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. 

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj 

se! 

Jaký červenec, takový leden. 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima 

zaskvěje. 

Červenec - úrody blíženec. 

Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až 

červenec a přidá ještě mnohé bouře. 

Co červenec končí, srpen začíná. 

 

 



 

 
 

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

 Str. 4 

Červenec Horoskop 2018 

Horoskop pro červenec 2018 lidem přinese pozitivní 
energii. Dny jsou v tomto měsíci jedny z nejdelších v 
roce, čehož rádi a s potěšením využíváme. Někdo je 
možná rád, že se může déle věnovat práci, někdo 
naopak pomýšlí na večerní romantické procházky. 

Letošní červenec se odehraje ve znamení rozvoje. 
Umístění Merkuru ve Lvu má blahodárný vliv především 
na vyjadřovací schopnosti. Racionálním rozhovorem tak 
dokážete dosáhnout svého a na hádky můžete 
zapomenout. Navíc díky Slunci, které bude až do 22. 
července protínat znamení Raka, budete působit na své 
okolí velmi mile a empaticky. Pokud se vám někdo svěří, 
za žádnou cenu byste jeho tajemství neměli zradit. To 
mějte na paměti. 

Každopádně je podle postavení hvězd jasné, že v 
červenci lidem všeobecně chmury nehrozí. Těšit se 
můžete také z výborné fyzické kondice, která zpravidla 
právě tento měsíc bývá v té nejlepší formě. Motivace 
vám rozhodně chybět nebude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi69MH7kJDcAhXPblAKHe9TDBoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hlizovskezeny.cz/index.php/category/bleskovky/&psig=AOvVaw0FD6430LezaESJddz5BHMd&ust=1531160691231875
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Významné a mezinárodní dny 2018 – Červenec 

 

Datum Jméno 

2. 7.  Světový den UFO  

5. 7.  Mezinárodní den objetí zdarma  

6. 7.  Světový den polibku  

6. 7.  Světový den Tibetu  

9. 7.  Světový den veterinárních lékařů  

11. 7.  Světový den populace  

14. 7.  
Mezinárodní den alternativ ke 

spalovnám  

20. 7.  Mezinárodní den šachu  

 

 

 

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-ufo-124/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-objeti-zdarma-125/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-polibku-126/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-tibetu-127/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-veterinarnich-lekaru-128/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-populace-129/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-alternativ-ke-spalovnam-130/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-alternativ-ke-spalovnam-130/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-sachu-131/
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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Cyril a Metoděj 
Věrozvěsti ze Soluně Cyril a Metoděj byli apoštoly Slovanů, kteří 
v devátém století položili základy slovanského Pravoslaví. Česká 
republika slaví svátek těchto zvěstovatelů víry 5. července. Na 
toto datum připadá jejich příchod na Velkou Moravu. 

V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za 
spolupatrony Evropy.  Cyril a Metoděj jsou také hlavními 
patrony Moravy. 

Oba věrozvěsti ovlivnili tehdejší Velkou Moravu a také Rusko, 
Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko či Polsko. Na Velké 
Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu 
jako bohoslužebný jazyk. 

Do Moravské říše byli povoláni knížetem Rostislavem, který 
chtěl šířit křesťanství v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo. 
Dosud bohoslužby vykonávali pouze latinští kněží v latině nebo 
řečtině. 

Rostislav si uvědomil, že pokud má být křesťanství plně přijato 
lidmi, nemůže být do země uváděno misionáři, kteří kážou v 
cizím jazyce. Po neúspěšné žádosti o pravé učitele víry u římského 

papeže požádal Rostislav o misionáře z Cařihradu, aby položili 
základy vlastní církve na Velké Moravě 

 Staroslověnština  

- je nejstarší slovanský spisovný jazyk. 
Vznikl podle nářečí používaného v okolí 
Soluně v 9. století. Se změnami se 
používá pod názvem církevní slovanština 
dodnes, ne už však jako živý jazyk, nýbrž 
jako bohoslužebný jazyk církví 
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byzantského obřadu (řeckokatolická, 
pravoslavná). 

Cyril pro staroslověnštinu nejprve vyvinul 
nové písmo, hlaholici. Ta se používala na 
Velké Moravě, epizodně ještě ve 11. 
století v Sázavském klášteře v Čechách, 
nejdéle se však udržela v Chorvatsku, a 
to přesto, že tam se po rozkolu církve 
přiklonili k římskokatolickému směru a 
přijali latinu. 

O půl století později vznikla v Bulharsku 
cyrilice, kterou pravděpodobně sestavili 
Cyrilovi žáci. Byla praktičtější, protože její 
písmena byla jednodušší a hlavně se 
více podobala svým řeckým vzorům, a 
řeckou abecedu tehdejší gramotná vrstva 
(tj. duchovní) v Bulharsku ovládala dobře. 
Církevní slovanština, která se 
z Bulharska šířila spolu s pravoslavím, už 
byla psaná výhradně cyrilicí; díky tomu 
se cyrilice prosadila u řady pozdějších 
spisovných jazyků. 

 
Kníže Rostislav měl strach z politického a náboženského vlivu 
německých kmenů, a proto nechal ze země latinsky mluvící 
kněze vyhnat. 
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Svatý Konstantin  
Svatý Konstantin zvaný též Konstantin Filosof nebo jen Filosof 
se narodil kolem roku 826 v Soluni a zemřel roku 869 v Římě. 
Byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do 
kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba 
bratři považováni za biskupy. 

Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal 
řeholní jméno Cyril. Byl mladším bratrem svatého Metoděje. 

Svatý Metoděj  

Svatý Metoděj se narodil v roce 815 také v řecké Soluni, zemřel 
roku 885 na Moravě. Starší bratr Konstantina byl zpočátku 
byzantským státním úředníkem, později mnichem a nakonec 
prvním moravským arcibiskupem. 

Velkomoravská říše 

- předstravovala první západoslovanský 
stát, tehdy nejmocnější a nejsilnější ve 
středu Evropy. Hranice byly vytyčeny 
dnešním českým, slovenským a 
maďarským územím. Existovala mezi léty 
833 až 907. 

Velkomoravské říši se také říkalo Velká 
Morava nebo stát Mojmírovců. Mojmír I. 
byl prvním známým moravským vládcem, 
založil dynastii Mojmírovců. Předchůdce 
Velké Moravy byla v sedmém století 
Sámova říše. 

Bratři pocházeli z rodiny hodnostáře Byzantského císařství. 
Podle některých pramenů a na základě jejich znalostí 
slovanského jazyka se soudí, že jejich matka byla slovanského 
původu. 
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Konstantin před odjezdem na Velkou Moravu sestavil písmo pro 
slovanský jazyk - hlaholici a společně s Metodějem přeložili do 
staroslověnštiny liturgické knihy pro konání bohoslužeb. 

Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu 5. července 863. Byli 
velmi úspěšní, protože vedli kázání i vyučování ve 
staroslověnštině. Během několika let byli již duchovní, kteří byli 
učeni Cyrilem a Metodějem, připraveni na vysvěcení na kněze a 
biskupy 

Kníže Rostislav  

Patřil k dynastii Mojmírovců, v letech 
846–870 byl  druhým velkomoravským 
knížetem. Byl synovcem Mojmíra I. 
Pozval Konstatantina a Metoděje na 
Velkou Moravu. V říjnu 1994 byl 
prohlášen za svatého Českou 
pravoslavnou církví. 

V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a 
kníže Rostislav byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské 
říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu 
zpět do země došlo ke svárům dvou koncepcí - latinské a 
staroslověnské. 
 
Konstantin po cestě do Říma onemocněl, byl vyčerpaný i 
neustálými hádkami se západním klérem, který na něho dotíral 
kvůli tomu, že se na Moravě slouží bohoslužby v místním jazyce. 
Západní klerici trvali na tom, že se bohoslužby smějí konat jen 
hebrejsky, řecky a latinsky. 
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Konstantin přijal jméno Cyril  

Před svojí smrtí vstoupil Konstantin do kláštera a přijal mnišské 
jméno Cyril (Kyrillos). Zemřel 14. února 869 ve dvaačtyřiceti 
letech. 

Metoděj byl roku 869 vysvěcen na prvního "arcibiskupa 
moravského." Po smrti knížete Rostislava se vrátil na Moravu a 
dokončil překlad Bible. Kvůli své těžké nemoci jmenoval svým 
nástupcem biskupa Gorazda. 

Metoděj zemřel 6. dubna 885 ve věku 63 let. Po jeho smrti se 
vrátil z Říma švábský duchovní Wiching a ujal se s velkou 
brutalitou církevních záležitostí. 

Nový arcibiskup Gorazd byl spolu s mnoha jinými uvězněn. Zde 
se o něm zprávy nedochovaly. Staroslověnsky vzdělaní kněží a 
mniši (bylo jich na dvě stovky) byli doslova vyvedeni v okovech 
ze země, protože se odmítli podřídit papežovu usnesení a 
nechtěli zradit odkaz svého učitele. 

Odešli do Čech, Polska nebo Bulharska. Vznikající slovanská 
vzdělanost utrpěla velkou ránu. 
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Jan Hus 
Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 
Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký 
náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a 
kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a 
argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů 
církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – 
reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho.  

Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–
1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích 
kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. 
Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a 
exkomunikovala jej (1411). Římský král Zikmund Lucemburský 
mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, kde byl 
odsouzen jako kacíř, a následně byl vydán světské moci 
k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.  

V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti 
Jana Husa i následných obětí a rozdělení v českém národě a 
vyzval k usmíření a historickému hodnocení jeho osobnosti bez 
předsudků. Přes obecně rozšířené mínění však Jana Husa 
explicitně za reformátora církve neprohlásil, pouze konstatoval, 
že tzv. „Husovská komise“ byla založena s cílem přesněji 
stanovit místo, které Jan Hus zaujímá mezi těmi, kteří usilovali 
o reformu církve. Některé údajné Husovy názory (například ty, 
že kněz ve smrtelném hříchu nehodně udílí svátosti nebo že 
církev je tvořena výhradně předurčenými ke spáse[4]) jsou 
katolickou církví hodnoceny jako teologicky vadné nebo 
přinejmenším kontroverzní.  

K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a 
společnosti vzešlé z české i protestantské reformace. Husité 
zahrnovali většinu české populace v Českém království, vytvořili 
tak velkou vojenskou sílu a během tzv. Husitských válek porazili  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
https://cs.wikipedia.org/wiki/1370
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husinec_(okres_Prachatice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1415
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnice_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kazatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Viklef
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalv%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Zwingli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hereze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exkomunikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnick%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hereze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Up%C3%A1len%C3%AD_na_hranici
https://cs.wikipedia.org/wiki/1999
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus#cite_note-4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_v%C3%A1lky
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několik křížových výprav. O století později bylo více jak 90 % 
obyvatel českých zemí nekatolických a někteří stále následovali 
učení Jana Husa a jeho nástupců.  

Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. Jako 
svého svatého mučedníka jej (spolu se sv. mučedníkem 
Jeronýmem Pražským) uctívá česká starokatolická církev a 
pravoslavná církev (dle vyhlášení metropolity Kryštofa, 
arcibiskupa pražského). Pro Církev československou husitskou 
je výročí jeho smrti fakticky největším svátkem.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_up%C3%A1len%C3%AD_mistra_Jana_Husa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeron%C3%BDm_Pra%C5%BEsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM0vLxlpDcAhUDKVAKHRhuBSkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.entrypoint.cz/blog/zaslouzi-si-mistr-jan-hus-statni-svatek/&psig=AOvVaw3Ppramy-04Oao7Cfxmi8Sq&ust=1531162374299510
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Kalendář svátků – Červenec 

 

 

Datum Jméno 

1. 7.  Jaroslava  

2. 7.  Patricie  

3. 7.  Radomír  

4. 7.  Prokop  

5. 7.  Metoděj  

5. 7.  Cyril  

7. 7.  Bohuslava  

8. 7.  Nora  

9. 7.  Drahoslava  

10. 7.  Amálie  

              Libuše  

11. 7.  Olga  

12. 7.  Bořek  

13. 7.  Markéta  

14. 7.  Karolína  

15. 7.  Jindřich  

16. 7.  Liboslav  

17. 7.  Martina  

18. 7.  Drahomíra  

19. 7.  Čeněk  

20. 7.  Ilja  

21. 7.  Vítězslav  

22. 7.  Magdaléna  

23. 7.  Libor  

24. 7.  Kristina  

25. 7.  Jakub  

26. 7.  Anna  

27. 7.  Věroslav  

28. 7.  Viktor  

29. 7.  Marta  

30. 7.  Bořivoj  

31. 7.  Ignác  

http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/jaroslava-182/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/patricie-183/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/radomir-184/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/prokop-185/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/metodej-573/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/cyril-186/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/bohuslava-188/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/nora-189/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/drahoslava-190/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/amalie-578/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/libuse-191/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/olga-192/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/borek-193/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/marketa-194/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/karolina-195/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/jindrich-196/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/liboslav-584/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/martina-198/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/drahomira-199/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/cenek-200/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ilja-201/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/vitezslav-202/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/magdalena-203/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/libor-204/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/kristina-592/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/jakub-206/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/anna-207/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/veroslav-208/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/viktor-209/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/marta-210/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/borivoj-211/
http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/ignac-212/
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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Křestní jméno:  

Jaroslava 
Odvozeniny a varianty 
Ženské křestní jméno Jaroslava má mužský protějšek ve jménu 
Jaroslav. Významově je příbuzná i se jménem Jaruše. 
Domáckými podobami jména jsou právě Jaruše, také Jaruš, 
Jaruška, Jára, Jarča, Jája, Jajka, Jarka, Jaruna, Jarunka, Sláva, 
Slávka apod. Jméno Jaroslava se vyskytuje i v jiných jazycích, 
především ve slovenštině, v ruštině nebo v srbochorvatštině. 
Polskou verzí jména je Jarosława. 
 
 

Významné nositelky 

Jméno nosí herečky Jaroslava Kretschmerová nebo Jaroslava 
Obermaierová, v minulosti pak známá herečka Jaroslava 
Adamová, také česká operní pěvkyně Jaroslava Jánská nebo 
malířka Jaroslava Pešicová. 
 
 

Původ a význam jména 

Ženské křestní jméno Jaroslava i jeho mužský protějšek 

Jaroslav představují slovanská jména. Vznikla ze slovanského 

slova „jaryj“. Význam tohoto slova je „bujarý“, také „prudký“ 

nebo „silný“. Ze stejného jména se vyvinulo i označení pro roční 

období. Jméno Jaroslava se tedy ze slov „jaryj“ a „-slav“ 

(„slavný“) překládá jako „slavná svojí bujarostí“, „slavná svoji 

silou“, přeneseně pak v pozdějším významu také jako „ta, která 

slaví jaro“. 

 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/tema/jaroslava-adamova_31396/
http://aktualne.centrum.cz/tema/jaroslava-adamova_31396/
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Křestní jméno:  
Bohuslava 
Odvozeniny a varianty 
Jméno Bohuslava se může pochlubit i krásným mužským 
protějškem v podobě jména Bohuslav. Jméno je významově 
příbuzné také se jménem Božidara nebo řeckým Timothea. 
Domácké varianty jména představují například mutace 
Bohuška, Bohunka, Sláva, Slávka nebo Slavěnka. 
 
 

Významné nositelky 

K nositelkám jména patří například česká spisovatelka, první 
česká učitelka Bohuslava Rajská (vlastním jménem Antonie 
Čelakovská Reissová). Uznávanou českou výtvarnicí je 
Bohuslava Olešová, významnou fotografkou pak Bohuslava 
Maříková. 
 
 

Původ a význam jména 

Ženské křestní jméno Bohuslava je spolu se svým mužským 

protějškem Bohuslavem slovanským jménem. Význam jména je 

jednoznačný, Bohuslava znamená „Bohu sláva“, také „ta, kdo 

oslavuje Boha“, „Boha oslavující“. Jde o slovanskou podobu 

řeckého jména Timothea. 
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Křestní jméno:  
Anna 
Charakteristika 
Krásné české jméno Anna se vyskytuje v mnoha světových 
jazycích, také v češtině má řadu variací. Jméno je tvárné a 
praktické, zároveň v sobě nese dlouhodobou tradici a doslova 
„milý“ význam. 
 
 

Odvozeniny a varianty 

Jméno Anna je ženským křestním jménem, původem spojeným 
se jménem Hana. Variant jména v češtině je nespočet, 
jmenujme alespoň některé z nich: Aňa, Áňa, Andy, Andula, 
Andulka, Anča, Anička, Ančička, Anče, Ančí. 
Významné nositelky 

Nositelkou jména je například oblíbená česká herečka Aňa 
Geislerová nebo Anna Polívková, dcera Bolka Polívky. Jméno 
nosí i populární česká zpěvačka Anna K. Na sportovním poli se 
setkáváme s hvězdou jménem Anna Kurnikovová, slavnou 
ruskou tenistkou. V historii nesmazatelně září svatá Anna, která 
je patronkou svatby a manželství. Bývá spojována také s 
úspěšným porodem, o šťastný život ji prosí matky, vdovy, ale i 
horníci, tkalci, krejčí nebo mlynáři. Její osoba se pojí s 
rakouským městem Innsbruck nebo italskou Florencií či 
Neapolí.  
Původ a význam jména 

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“. 

 

http://aktualne.centrum.cz/tema/anna-geislerova_33291/
http://aktualne.centrum.cz/tema/anna-geislerova_33291/
http://aktualne.centrum.cz/tema/anna-polivkova_18328/
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Křestní jméno:  
Marta 
Charakteristika Marta je jednoduchým, sympatickým jménem s 
bohatými kořeny. Žena jménem Marta je nejenom nositelkou 
prastarého jména, ale také neobyčejnou ženou, paní svého 
domu. 
 
 

Odvozeniny a varianty 
Ženské křestní jméno Marta se vyskytuje i ve variantě Martha. 
Domácími variacemi jména jsou Martička, Martinka, Martuška, 
Marti, Marťa apod. Jméno se užívá také ve slovenštině, 
polštině, italštině, španělštině, rumunštině nebo bulharštině. 
Anglická verze jména je Martha, stejně tak i německá, spolu s 
variantou Marthe. Jako Marthe jméno užívá i francouzština 
nebo dánština. Ruská podoba jména je Marfa. 
 
 

Významné nositelky 

Jméno Marta náleží k českým zpěvačkám − Martě Kubišové 
nebo Martě Jandové. Nosí ho i moderátorka Marta Ondráčková, 
herečka Martha Issová nebo její starší kolegyně Marta 
Vančurová. Nositelky jména najdeme i na Slovensku, patří mezi 
ně například operní pěvkyně Marta Boháčová, tanečnice Marta 
Baranová nebo herečka Marta Cewická. 
 
 

Původ a význam jména 

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”. 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/marta-210/%3Cstrong%3E%3Ch3%3E%3Cp%3ECharakteristika%3C/h3%3E%3C/strong%3E%3C/p%3E
http://bleskove.centrum.cz/tema/marta-ondrackova_112199/
http://bleskove.centrum.cz/tema/martha-issova_13904/
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Z per našich čtenářů ….. 

 

• Nestyďme se přiznat, že jsme se zmýlili, vždyť 

to vlastně znamená, že jsme dnes daleko 

moudřejší, než jsme byli včera. 

 

• Člověk nemůže milovat dobře, aniž by nepocítil odpor ke zlu. 

 

• Čisté svědomí je nejměkšejší polštář. 

 

                                                                           Bohuslava Vaněčková 
 
Něco pro zasmání…………. 
 

 

Děda si stěžuje u doktora: "Pane doktore, čím víc užívám 

ty prášky, tím mi je hůř.“ 

Doktor: "A jaké prášky užíváte, dědo?" 

Děda: "Nóó, přece ty nejlepší z reklamy. Persil a Ariel." 
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V měsíci ČERVNU, tak jako v nadcházejícím měsíci ČERVENCI, se 

většina aktivit věnuje návštěvám lázní Evženie v Klášterci nad Ohří. 

V květnu byla tato možnost nabídnuta všem klientům Domova a ti, 

kdo se rozhodli procedury využívat, již v červnu zavítali na první 

procedury, které si dodnes nemohou vynachválit. Opět mají chuť do 

života a mají snahu zlepšit své zdraví a pohybový aparát. Výlety do 

příjemného lázeňského prostředí jim prospívá i po psychické stránce. 

Necítí se marni, cítí zájem o svou osobu, respekt a úctu. Setkávají se 

s novými lidmi a oprašují své společenské chování.  

Pro zbylé klienty byly nabídnuty aktivity ve dnech, kdy nebyly 

plánovány lázně. Probíhala relaxace, cvičení, hrály se společenské hry 

jako např.šachy, procházky po okolí a dále se prováděly prohlídky na 

Chráněném bydlení, kde bude do budoucna zřízen nový Domov pro 

seniory. Tam bude mít pár klientů možnost přestěhovat se. 

V ČERVENCI je plánováno zateplování a nové omítnutí budovy. 

Prosíme všechny klienty o pochopení a strpení, zejména co se týče 

hluku a prašnosti v první fázi prací. Dbejte prosím i o svou bezpečnost 

a nepohybujete se v místech, kde právě probíhají práce na budově. 

  


