
 

 

 



V dávných dobách, kdy naší zemi vládli králové, se můj 

prapraprapraděd živil tak, že kácel stromy a dodával je místnímu 

truhláři na výrobu nábytku pro krále samotného. Král byl s nábytkem 

spokojen, ale materiál se mu stále nelíbil. Nechal si tedy zavolat mého 

předka a popsal mu dřevo, ze kterého by si přál vyrobit svůj nábytek. 

Ten sice věděl, jaké dřevo král myslel, ale byl si i vědom toho, že těchto 

stromů v našich lesích už moc není. Obelhat krále se mu nechtělo, ale 

pokácet posledních sto kusů krásných dubů, o kterých věděl, se mu 

také moc nechtělo. Vymyslel tedy plán. Šel za králem s historkou, že 

pro něj našel ty správné stromy, ale že je důležité ještě pár měsíců 

počkat. Král byl velmi zvědav, proč chce dřevorubec s kácením stromů 

vyčkávat. Ale i na to byl prapraprapraděd připraven. Odvyprávěl králi 

předem připravený příběh o tom, že již jeho dávní předkové věděli, že 

se tyto stromy nesmí kácet v době, kdy jsou na nich plody, které jsou 

tak důležité pro obživu divočáků, na jejichž lov král 

rád chodil, a že by je za to duchové lesa potrestali. 

Těžko říci, co na krále zabralo, ale svolil tedy s tím, že 

na nábytek počká. Můj prapraprapraděd měl tedy 

dostatek času na to, aby mohl jeho plody posbírat a 

zasadit na vhodném místě u svého domu a malé 

stromky, které vyrostly z loňských plodů, přesadit. 

Poté pokácel devadesát osm stromů (dva nechal pro 

jistotu), ze kterých král získal svůj vysněný nábytek. 

Král byl s prací truhláře i dřevorubce velmi spokojen a 

rozhodl se je navštívit a poděkovat jim osobně. Jak to 

probíhalo u truhláře, vám nepovím, ale v naší rodině se traduje, že když 

přijel král k  našemu předkovi, dostalo se mu krásného pohoštění. Král 

byl ovšem zvědav a chtěl, aby mu dřevorubec znovu řekl historku o 

lesních duchách, ten se mu přiznal k malé lsti pro záchranu těchto 

krásných stromů. Ukázal králi mladé stromky a sazeničky malých 

stromečků. Očekával od panovníka trest za svou troufalou lež, ale 

dostalo se mu pochvaly a ocenění za záchranu stromů zvaných duby. Od 

těch dob nese naše rodina příjmení Dubský/ Dubská. 

 

Tereza Dubská 

 



 

Byla jednou jedna vesnice a ta se jmenovala Ďura. Je to sice trochu 

netradiční jméno, ale nazývala se tak, protože v ní byla díra od dávno 

spadlého obřího meteoritu. A právě zde v jednom domě žilo mých pět 

předků.  

Nejstarší člen rodiny odmalička ráčkoval. I tato vada řeči inspirovala 

lidi k tomu, aby si spojili název vesnice s jeho znělým „r“ a začali ho 

nazývat Ďuráč. A od té doby se již mým předkům neřeklo jinak než 

Ďuráčovi. 

 

 

 Amélie Ďuráčová 



Kdysi v dávných dobách ve vysokých horách a hlubokých lesích byla 

malá a chudá vesnička. V jedné chatrči žili staří lidé, kteří měli už 

dospělého syna Tomáše. Byl to kovář po svém otci, šikovný a silný. Uměl 

se ohánět mečem a jezdil hodně na koni. Rodiče brzy zemřeli a Tomáš 

se vydal hledat štěstí do světa. Po dlouhé cestě došel ke 

královským hradbám, kde se právě schylovalo k velké 

slávě a rytířskému turnaji. Za bránou seděl stařík a žebral 

o kousek jídla. Tomáš k němu přiskočil a 

podal mu poslední kousek chleba a 

sýra. Žebrák Tomášovi 

poděkoval a za jeho dobrotu mu 

daroval staré rytířské brnění a meč. 

Ještě se k němu naklonil a pošeptal: 

„Vidíš, tamtoho koně? Je tvůj. Zkus štěstí v turnaji a 

vyhraj.“ Mladík poslechl, turnaj vyhrál bez ztráty kytičky. Král ho 

vyhlásil vítězem turnaje a daroval mu šlechtický titul a přilehlý hrad 

Exnar. Od té doby se poddaným tohoto hradu vedlo velice dobře, a tak 

vznikla pověst o hraběti Tomášovi von Exnar. Byl to můj 

praprapradědeček, a proto nosím stejné příjmení jako on. 

 

Tomáš Exnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kdysi dávno v západních Tatrách pod horou Velká Kopa u  jezera žil 

rybář. V tuto dobu ještě na zemi nebyla moc rozšířená příjmení, a tak 

si lidé začali příjmení vymýšlet.  

Rybář nevěděl, jaké příjmení si má vymyslet. Každé ráno šel na trh  do 

města prodávat ryby. Než vyrazil, naložil na vozík ryby, které 

předchozí den chytil. Vozík připojil ke dvěma koním a vyjel. 

Ve městě rozložil stánek a začal prodávat. Ryby byly za chvíli prodané, 

a tak šel do hospody U Skákavého poníka. Pozdravil hostinského a šel 

si sednout. Zanedlouho mu hostinský přinesl guláš s chlebem.  

Rybář měl už skoro dojedeno, když 

najednou přisedl  starý chlapík s 

dlouhými vousy a modrým pláštěm. Ani 

nepozdravil a řekl: „Blíží se válka.“ 

Rybář odpověděl: „Cože, jaká válka?“ 

Muž odpověděl: „Válka mezi lidmi a 

lesními elfy. Lidský král Elrond ukradl 

kousek hvězdy Nitril, kterou chránili 

elfové ve svém království, a poté utekl 

do svého hradu na malé kopě, ovšem 

elfové ho našli a začala válka. Elrond 

utekl do Modrých hor, kde schoval truhlu se zlatem a kouskem hvězdy. 

Elfy se podařilo ve velkolepé bitvě u Modrých hor zahnat do jejich 

podzemního království. Celých sto let se připravovali na válku a teď se 

vrátili. A moc času nám nezbývá, musíš najít tu truhlu. Zlato si nech, 

ale tu hvězdu musíš přinést mně.“ Rybář byl velice zaskočen a poté 

odvětil: „A proč ho nemůžete najít vy?“ Muž odpověděl: „Poklad, který 

je ukryt, je prokletý. Chrání ho mocné kouzlo a jen obyčejný vesničan 

ho může najít.“ „A kdo jste vy?“ zeptal se rybář. „Já jsem čaroděj.“ A 

s těmito slovy muž zmizel. 

Rybář nasedl na koně a odjel do své chaty. Tam si sbalil pár věcí, vzal 

si koně a vyrazil. Putoval přes kopu hor, přes kopu řek, až došel 

k trpaslíkům, kteří sídlili pod horou. Trpaslíci mu dali dobré jídlo dobré 

pití a poradili mu směr. Tak šel dál. Cesta se zdála být nekonečná, 

nakonec ale přece jenom došel k horskému průsmyku s řekou. 

 

 



 

 

Rybář sesedl z koně a táhl ho za sebou. Koni najednou smekla noha a 

spadl do řeky, rybář se ho snažil chytit, ale marně, nemohl riskovat, že 

se utopí i on. Vyrazil tedy pěšky. 

Po pěti dnech cesty dorazil až k Modré hoře. Rozhlédl se a viděl 

prasklinu ve skále velkou akorát tak, aby se tam vešel. Když vešel 

dovnitř, v dálce uviděl malé červené světlo. 

Šel dál, když najednou viděl mohutné obry, jak sedí u ohně a něco říkají. 

Rybář jim nic nerozuměl, ale všiml si velké brány. Došlo mu, že ti obři 

stráží poklad. 

Chvíli přemýšlel, jak se kolem nich 

proplíží, nakonec našel ještě jednu malou 

prasklinku, která vedla přímo k truhle. 

Rybář vzal truhlu, když si ho najednou 

všiml jeden z obrů.  

Obr zvolal: „Hej, on bere truhlu, chyťte 

ho!“ Rybář se rozběhl k východu, jenže 

obr vytáhl svoji palici a rozbil jeden z 

kamenných sloupů a jeskyně se začala 

bortit. 

Rybář jen tak tak unikl. Ale obři zůstali zavaleni kamením. Rybář utíkal, 

co mu nohy stačily, až došel k městu, které bylo v plamenech. Rybář 

doběhl k zadní bráně, kde už na něj čekal čaroděj. 

Rybář dal čarodějovi kámen a čaroděj řekl: „Děkuji, zachránil jsi nás.“ 

Čaroděj poté daroval kousek hvězdy elfům, ti poděkovali, omluvili se a 

odešli do svého království. Celý lid v království slavil a král rybáře 

zahrnul zlatem. 

Měl tolik kop zlata!  

Rybář si poté na hoře Velká Kopa postavil hrádek, sedl si na jeden z 

balkonů a v tu chvíli ho něco napadlo. „Vždyť já se můžu jmenovat Kopa. 

Mám kopu ryb, kopu zlata, šel jsem přes kopu hor a kopu řek. Našel 

jsem poklad, ve kterém byla kopa zlata, a ke všemu bydlím na hoře 

Velká Kopa.“ 

A tak vzniklo příjmení Kopa.     

 

Samuel Kopa  



Již odmala jsem si říkala, jak jsem asi ke svému příjmení přišla. Moje 

příjmení je typicky české. V České republice žije spousta osob, které 

mají příjmení Kučera nebo Kučerová.  

U nás v Rovni se můžu setkat s velkým 

množstvím lidí, kteří nosí toto příjmení. Ne 

všichni ale jsou moji příbuzní, někdy je to pouze 

shoda jmen.  

Nicméně, jak mi dědeček vždycky vyprávěl, 

naše příjmení vzniklo podle toho, že kdysi dávno 

jeden náš prapředek měl kudrnaté vlasy. Bylo to 

asi v době vlády Marie Terezie, takže přibližně 

v 18. století. Kudrnatým vlasům se tehdy říkalo 

právě kučery a z toho vzniklo naše příjmení.  

Příjmení Kučera nebo Kučerová se poté hojně v Čechách i na Moravě 

mezi lidmi ujalo a je velmi rozšířené i dnes.  

Pro zasmání - můj dědeček i tatínek měli oba kudrnaté vlasy, když byli 

malí, takže něco málo pravdy na té pověsti o našem příjmení opravdu 

bude… :-) 

 

Daniela Kučerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V dávné době žil můj praprapradědeček Michal na vesnici, kde se sešla 

spousta Michalů, a tak bylo nutné vymyslet rozlišení.  

Miloval kapradiny, pěstoval je na své zahrádce kolem svého rybníčku a 

taky doma. Jeho nejoblíbenější odrůda byla  Adiantum cuneatum neboli 

netík. Všichni se domluvili, že právě dědeček dostane příjmení Netík.    

Dědeček měl velikou radost. Tohle příjmení mu zůstalo, a tak jeho 

synové byli také Netíkovi.  

Tak jsem se ke svému příjmení dostal i já. Můj dědeček je Netík, můj 

tatínek je Netík, já jsem taky Netík a můj 

syn bude pochopitelně taky Netík. 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Netík   

 



Kdysi žil jeden muž, nikdo nevěděl, jak se jmenuje, co dělá, kde bydlí. 

Chodil kolem řeky a přemýšlel, jak se dopravit na druhou stranu. 

Sekerou si pokácel strom a zkoušel na něm plavat, ale proud ho unesl. 

Chtěl si spojit několik klád, ale nevěděl čím. Zkoušel to s rákosím, to 

mu ale nešlo.  A tak si došel do vesnice k jednomu tkalci, jestli by mu 

neprodal několik nití ze lnu. Ten mu dal několik klubek. Zkusil s nimi 

svázat klády, ale nitě se trhaly. Venku začalo lít a voda se valila jako 

ty nitě.  

Muži se zdálo, že to vypadá jako 

tenké provázky. Přišel na to, že by 

několik nití mohl splétat do sebe. 

Některé byly tenké a trhaly se. Čím 

víc jich přidával, tím byly provázky 

silnější. Snažil se klády do sebe 

svázat, a tak si říkal, že to jsou lněné provazy. Lidé si všimli, jak 

smotává a váže provázky, a začali mu říkat muž, který váže provázky, 

zkráceně provazník. Tak vznikly lněné provazy i jméno od nich odvozené 

- Provazník. 

 
 

Jan Provazník 



Pověst o mém příjmení má kořeny v Německu. 

Tam žil sedlák, který byl velmi výbušný, často něčím mrštil nebo své 

poddané trestal tím, že je vyhodil ze služby, pokud nebyl spokojen s 

jejich prací. Nakonec mu 

pro jeho výbušnou povahu 

začali říkat „Schmeisen“, 

což znamená  někoho 

vyhodit, vyrazit nebo 

něčím mrštit. Sedlák měl 

syna, kterému se nelíbilo, 

jak je otec  zlý a 

neoblíbený a že ho lidi 

nemají rádi. Utekl raději 

do Čech a tam se jeho 

jméno pozměnilo na 

Schmeiser.  

I když už dnes moji 

příbuzní nejsou zlí a 

neoblíbení, příjmení nám už 

zůstalo. 

 

 

 

František Schmeiser 



Jednou hodně dávno, ještě před tím, než byla vynalezena příjmení, žila 

jedna babička a jeden dědeček. A ti dva měli celý svůj život hrozně 

moc velké štěstí. Přátelé jim říkali, že jsou taková dvě štístka. Měli se 

rádi, měli krásné děti, zdraví jim přálo a vůbec se jim všechno dařilo. 

Proto se není čemu divit, že o nich a o 

jejich rodině nikdo jinak neřekl 

než - tam u těch šťastných lidí, tam 

se zeptejte, tam vám poradí! Časem, 

jak to všichni stále opakovali dokola, 

se jim to tak trošku omrzelo, 

mohla v tom být možná i závist, 

začalo se říkat nikoli u Šťastných, 

ale u Šťástkových. To ale bylo na 

výslovnost dosti obtížné, tak jak šel čas, zmizelo z tohoto příjmení i 

písmeno t.  

Toto písmeno je ale možná tak trochu začarované, protože se čas od 

času v příjmení znovu objeví, jako například tehdy, když se narodila 

holčička Laurinka. Ta měla na postýlce v porodnici opět cedulku se 

jménem: Laurinka Šťástková :-) 

No a tak jsem přišla ke svému příjmení.   

 

Laura Šťásková 



Jak jsem přišel ke svému příjmení, hmmm, zajímavá to otázka… 

Tak začneme od začátku: můj pra praprapraprapradědeček měl auto. 

Asi si říkáte, jak je to možné, ale mí předci byli pokrokoví. Jasně že to 

byla stará škodovka, můj prapraprapraprapradědeček měl pro tato 

auta slabost. Stejně tak i pro krásné ženy, a když jednou jednu krásnou 

ženu potkal, zamiloval se do ní. Po dvou letech se jim narodilo dítě, 

chlapeček Milan. Jenže moji prapředci se nemohli shodnout na 

příjmení, a tak se rozhodli pojmenovat synka Milan Škoda po milovaném 

autu. Potom se toto příjmení dávalo dalším dětem a dalším a pak ho můj 

táta Martin Škoda dal i mně - Martinu Škodovi.  

 

Martin Škoda 



Před dávnými časy na okraji lesa stála malá vesnice a v té vesnici bydlel 

tatínek a maminka. Ti měli dva syny. Měli velké hospodářství, chodili do 

lesa, pracovali na zahradě. Neměli vodu a museli chodit k sousedům pro 

vodu ze studny. Sousedé nevěděli, jak jim mají říkat. Jednoho dne 

starší ze synů běžel pro vodu a soused na něj zavolal: „Co to neseš ve 

džbáně, Štěpáne?“ Od té doby všem sousedům říkal Štěpánkovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Štěpánek 



Jednoho dne se moje rodina přestěhovala do maličké vesnice. Dříve se 

jmenovali Šimonovi, ale soused a všichni ostatní si stále pletli příjmení 

mojí rodiny s příjmením rodiny, která bydlela před nimi. Naštěstí si 

zvykli na to naše příjmení. 

Za několik měsíců se do vesnice přestěhovala rodina se stejným 

příjmením, jako měla ta moje. Pár měsíců se nic nedělo, ale pak začala 

nově přistěhovaná 

rodina dělat na 

ulicích nepořádek, 

občas někomu 

něco ukradla nebo 

si z lidí dělala 

legraci. Skoro 

vždy, když si 

potom šli občané 

stěžovat k panu starostovi, došli společně k závěru, že za to mohla 

moje rodina. Jelikož moje babička neměla nervy z oceli, usoudila, že by 

bylo dobré si změnit příjmení a nenapadlo ji nic lepšího než příjmení 

Štěpánovi.  


