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Jakpak je dnes u vás doma? Zajímalo by mne to, opravdu, a vÄ›Å™ím, Å¾e i v&scaron;echny ostatní. Jakpak je dnes u tebe,
milá ÄŒeskymo? Nebo tam u vás, Báro? PÅ™ípadnÄ› na Yukonu Ä•i v KanadÄ›, vy v&scaron;echny tamÄ›j&scaron;í Alenky?
PÅ™ed nedávnem se z pÅ™edaleké ÄŒíny vrátila Wendy. Vyrovnávala se po návratu s Jet Legem (coÅ¾ je pocit, který získát
kdyÅ¾ se vrátíte z daleké cesty a vyrovnáváte se s vÄ›t&scaron;ím Ä•asovým posunem mezi obÄ›ma místy), a kdo ví,
nejspí&scaron; i se zcela odli&scaron;ným poÄ•asím...
ChtÄ›la bych se vás zeptat - jaké by bylo "va&scaron;e ideální poÄ•así"? JarnÄ› vlahé? PÅ™ípadnÄ› dobÅ™e sná&scaron;íte ho
léto? A kdyÅ¾ horko - snesete i vÄ›t&scaron;í vlhkost, nebo spí&scaron; radÄ›ji aÅ¾ pou&scaron;tní suchý Å¾ár, Arizona, Texa
? A co severní poÄ•así, chladnÄ›j&scaron;í, pÅ™ípadnÄ› i vlhÄ•í? Anglický vÄ›Ä•nÄ› zelený trávník, orosený "prÅ¯bÄ›Å¾ným" d
ÄŒi jako "zimní maximalisti" byste si vybrali poÅ™ádnou zimu severu?
Co by byla va&scaron;e volba, kdyby to bylo moÅ¾n
zaÅ™ídit jen "na va&scaron;e pÅ™ání a &scaron;tiÄ•í pÅ™ikázání"? Valentýn (14. 2.) Jeho jméno vzniklo z latinského slova
"Valere" coÅ¾ znamená zdravý, kypící zdravím, dokonce i silný. ProstÄ› kluk jak buk. Patronem dne&scaron;ního dne je Valentý
z Terni. Byl biskupem v dobÄ› vlády císaÅ™e Claudia - ano, ano, &bdquo;toho Claudia:. Stalo se tak ve tÅ™etím století
na&scaron;eho letopoÄ•tu. O samotném Valentýnovi se vypráví tolik legend, Å¾e si mnohdy lidé myslí, Å¾e je to
vymy&scaron;lená postava. Ale není tomu tak. Je to historicky doloÅ¾en a stal se patronem vÄ•elaÅ™Å¯, mládeÅ¾e a cestujícíc
pomáhá proti moru a pÅ™imlouvá se za dobrý sÅˆatek - no a jsme u toho. CísaÅ™ Claudius tenkrát vedl nÄ›kolik válek, proÄ•eÅ
potÅ™eboval vojáky. TakÅ¾e zakázal mladým muÅ¾Å¯m, aby se Å¾enili - aby mohli být následnÄ› odvedeni na vojnu a padno
"za císaÅ™e pána a jeho rodinu". Mnohým se to samo sebou nelíbilo a tak vyhledávali Valentýnovu pomoc a on je tajnÄ›
oddával. JakoÅ¾to Å¾enatí pánové mohli pak jít bojovat pouze dobrovolnÄ› - nu a takových se najde jen velmi málo. CísaÅ™e
pochopitelnÄ› velmi rozlítilo a nechal milého Valentýna napÅ™ed muÄ•it a posléze popravit. Jo, kdyÅ¾ se nÄ›kdo chtÄ›l stát sva
tak to holt jinak ne&scaron;lo. Tohle je ov&scaron;em kÅ™esÅ¥anská legenda. Podle jiných pramenÅ¯ byl Ä•trnáctý únor v
Å˜ímÄ› zasvÄ›cen bohyni Juno, která byla ochránkyní milencÅ¯ a rodiny. PochopitelnÄ›, Å¾e sv. Valentýn nebyl AmeriÄ•an, jak
v&scaron;ichni domnívají, ale Ä•istoÄ•istý Å˜íman. Ale jak kÅ™esÅ¥anství získávalo na moci, místo oslav pohanské bohynÄ› se
oslavovat Svatý Valentýn. PÅ¯vodnÄ› jen velmi nenápadnÄ› a v podstatÄ› v tajnosti, dívky dostávaly od chlapcÅ¯ kvÄ›tiny, Ä•i
milostné dopisy. PÅ¯vodnÄ› tomu tak bylo pouze v Å˜ímÄ›, posléze se to roz&scaron;íÅ™ilo do severských a anglosaských
zemích... a pak to "vzala do ruky" Amerika. A dopadlo to jako Vánoce v Japonsku. Ale nemusíte se zrovna vrhat do
náruÄ•e pusté komerce. Pokud své milované (nebo milovanému) napí&scaron;ete hezký dopis, nebo alespoÅˆ
po&scaron;lete hezkou esemesku, udÄ›lá to stejnou sluÅ¾bu jako drahý dárek. NicménÄ› kytiÄ•kou - tÅ™eba jednou jedinou vÅ¯bec nic nezkazíte. JiÅ™ina (15. 2.) Na podzim, kdyÅ¾ kvetou JiÅ™iny.....zpívá lidová píseÅˆ... u nás tolik oblíbené JiÅ™inky
nejsou slovanského pÅ¯vodu, nýbrÅ¾ Å™eckého. Je to Å¾enská podoba jména Georgios, coÅ¾ znamená zemÄ›dÄ›lec. JiÅ™
jinak téÅ¾ Georgina, Georgia byla dívka, nebo Å¾ena, která pracovala v zemÄ›dÄ›lství - obdÄ›lávala zemi. A taky pÄ›stovala ty
krásné kytiÄ•ky. Jméno je to celosvÄ›tovÄ› oblíbené - jmenuje se tak i nÄ›kolik zemí a dokonce i jeden planetoid. Je to
Georgia - jeden ze státÅ¯ USA, dále i Gruzie, která se jak do latiny, tak do angliÄ•tiny pÅ™ekládá jako Georgia. JiÅ™in je u
nás spousta, asi osmdesát tisíc. Za v&scaron;echny slavné mÅ¯Å¾eme jmenovat dvÄ› populární hereÄ•ky, tedy JiÅ™iny
Jiráskovou a Bohdalovou. TakÅ¾e pÅ™ejeme v&scaron;em JiÅ™inkám krásnou oslavu jejich svátku a taky spoustu kvÄ›tin od
jejich blízkých. Ljuba (16. 2.) je zkrácená forma jména Ljubov - tedy láska. Spolu s VÄ›rou a NadÄ›Å¾dou tvoÅ™í
nejkrásnÄ›j&scaron;í trojici - tedy Víru, Lásku a NadÄ›ji - bez kterých Ä•lovÄ›k prostÄ› nemÅ¯Å¾e Å¾ít. PÅ¯vod tÄ›chto jmen je v
byly to Fides, Spec a Charitas - tedy Víra, NadÄ›je a Láska. Na&scaron;e Ljuba (Ljubov) je tedy pÅ™ekladem Å™eckého
jména Charitas - tedy, jak jsme si jiÅ¾ Å™ekli - Láska. Je to krásné jméno vyjadÅ™ující láskou ale od
osma&scaron;edesátého roku se holÄ•iÄ•kám uÅ¾ moc nedává. Na celém území na&scaron;í vlasti Å¾ije pouze asi pÄ›t set
Ljub. Za v&scaron;echny jmenujme hereÄ•ky Ljubu Hermannovou, Ljubu SkoÅ™epovou a krásnou Ljubu Krbovou. A
Ä•tenáÅ™i (a pamÄ›tníci) Ä•asopisu ÄŒtyÅ™lístek zajisté znají jméno Ljuba &Scaron;típlová. V&scaron;em Ljubám k svátku
gratulujeme a pÅ™ejeme jim hodnÄ› lásky. Miloslava (17. 2.) je Å¾enský protÄ›j&scaron;ek slovanského muÅ¾ského jména
Miloslav. Tedy nÄ›kdo, kdo je slavný svou milostí, nÄ›kdo milovaný a slavný, nebo prostÄ› nÄ›kdo, kdo je slavný a milý. Miloslav
tedy Milu&scaron;ka - je krásné jméno a v ÄŒechách i na MoravÄ› velice oblíbené. Å½ije jich v na&scaron;ich krajích skoro
tÅ™icet tisíc. Je to jméno moc krásné a milé a zase se zaÄ•íná malým holÄ•iÄ•kám dávat. Za v&scaron;echny slavné
Milu&scaron;ky jmenujme alespoÅˆ olympijskou vítÄ›zku Miloslavu Rezkovou - atletku, a Miloslavu Vlkovou - milou starostku
&Scaron;tÄ›chovic. TakÅ¾e v&scaron;em Miloslavám, Mílám a Milu&scaron;kám pÅ™ejeme, aby na nÄ› byli v&scaron;ichni
stále milí a aby i oni byly milé na nÄ›. Gizela (18. 2.) (nebo Gisela) je jméno staronÄ›meckého pÅ¯vodu a to je tak asi
v&scaron;e, na Ä•em se u tohoto jména nomenologové shodnou. Podle jednÄ›ch to znamená stÅ™ela, podle jiných mladá
rostlinka, podle dal&scaron;ích zase rukojmí nebo u&scaron;lechtilé dítÄ›. TakÅ¾e - vyberte si. MÅ¯Å¾e to být stÅ™elené
u&scaron;lechtilé dítÄ›? PÄ›stované poupátko? AÅ¥ je to jak chce, Gisela je moc hezké jméno a nám voní dálkami a
exotikou. Poslední dobou poÄ•et Gisel klesá, ale je&scaron;tÄ› není v&scaron;em dnÅ¯m konec. Móda je ptáÄ•e pÅ™elétavé a
mÅ¯Å¾e se stát, Å¾e po nÄ›jaké dobÄ› tady nebude pro samé Gizely kam &scaron;lápnout. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e v&scaron;em
Giselám pÅ™ejeme jen to nejlep&scaron;í, hodnÄ› &scaron;tÄ›stí a zdraví a krásnou oslavu jejich svátku. Patrik (19. 2.) je
jméno latinského pÅ¯vodu. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Patricius a znamená "urozený Ä•lovÄ›k", "urozenec", Ä•i "Ä•lovÄ›k urozeného
pÅ¯vodu". Toto jméno má téÅ¾ vazbu na slova patria - tedy vlast, a souÄ•asnÄ› to byl Ä•lovÄ›k který, mohl &bdquo;vÄ›rohodnÄ›
dokázat své pÅ™edky" - takÅ¾e se takto ve starém Å˜ímÄ› nemohl jmenovat kdejaký jouda. Dnes je ov&scaron;em jiná doba a
PatrikÅ¯ je v&scaron;ude jak naseto. Aby také ne, je to jméno krásné, libozvuÄ•né a u&scaron;lechtilé. Existuje
dokonce sv. Patrik, známý to patron Irska. V Národním muzeu v Dublinu uchovávají svÄ›tcÅ¯v zvoneÄ•ek a zub. Kde je
ov&scaron;em pohÅ™ben zbytek - to se neví. Ale oslavy jeho svátku jsou vÅ¾dycky bujaré - a to jiÅ¾ po celá staletí. Za
v&scaron;echny slavné Patriky -- co jich na svÄ›tÄ› je, jmenujme hÅ™í&scaron;ného taneÄ•níka Patricka Swayzeho. TakÅ¾e, m
Patrikové, oslavujte, ale nepÅ™eÅ¾eÅˆte to, není nutné, aby z vás nakonec byli muÄ•edníci. OldÅ™ich (20. 2.) Toto jméno, kter
mnozí povaÅ¾ují za Ä•istokrevnÄ› slovanské, je naopak starogermánského pÅ¯vodu. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Uodalrích - coÅ¾ znam
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bohatý vládce, nebo Ä•lovÄ›k mající Ä•etné &bdquo;dÄ›diÄ•né statky". OldÅ™ich se téÅ¾ jmenoval jeden slavný PÅ™emyslove
jsme tu o nÄ›m mluvili. Byl to nejmlad&scaron;í syn kníÅ¾ete Boleslava II. Ze zaÄ•átku to s ním nevypadalo nejlépe. Jeho
nejstar&scaron;í bratr - tedy Boleslav III. se chtÄ›l sourozencÅ¯ (proÄ• dÄ›lit majetek a vládu, Å¾e?) zbavit, tak dal svého bratra
Jaromíra vykastrovat. ChtÄ›l s obÄ›ma bratÅ™íÄ•ky naloÅ¾it mnohem hÅ¯Å™e, ale jejich matce se podaÅ™ilo s obÄ›ma syny u
Po Boleslavovi nastoupil na trÅ¯n polský pÅ™íbuzný Vladivoj. Ale ten se upil k smrti a tak pÅ™i&scaron;el na Å™adu Jaromír, te
ov&scaron;em vykastrovaný, takÅ¾e &bdquo;nemÄ›l &scaron;anci". Mezitím potkal OldÅ™ich u potoka krásnou pradlenku
BoÅ¾enku - a bylo vymalováno. Díky jejich setkání pÅ™i&scaron;el na svÄ›t jejich syn BÅ™etislav - a rod PÅ™emyslovcÅ¯
nevyhynul. OldÅ™ich je u nás velmi oblíbené jméno a stále se dává mnoha chlapeÄ•kÅ¯m - vÄ›t&scaron;inou se tak
pojmenovávají po tatíncích a po dÄ›deÄ•cích. Za v&scaron;echny známé OldÅ™ichy jmenujme herce OldÅ™icha Víznera,
OldÅ™icha Navrátila - a pÅ™edev&scaron;ím hlavnÄ› miláÄ•ka v&scaron;ech Å¾enských srdíÄ•ek - gentlemana od kolébky ke
hrobu - Kristiána - OldÅ™icha Nového. Å½e by jméno pÅ™edurÄ•ovalo &bdquo;sexy-osud"? Nu, pÅ™ejeme v&scaron;echno
nejlep&scaron;í, hodnÄ› zdraví a &scaron;tÄ›stí...a teÄ• zavÅ™ete oÄ•i...odcházím..... PidÅ™ich
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