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Je to asi v&scaron;ude na svÄ›tÄ› dneska nÄ›jak pobláznÄ›né... Kolem newyorského Central Parku je jen pár stupÅˆÅ¯
Celsiových nad nulou. A to se tam pÅ™ed pár dny chodilo v triÄ•ku... StejnÄ› jako nyní v ÄŒechách, bylo i tam nedávno témÄ›Å
vedro. Zato vzdu&scaron;ná vlhkost je stále stejná jako jindy - tedy vysoká. V&scaron;ak je to také místo pÅ™ímoÅ™ské,
co naplat.
V létÄ› je tam vzduch témÄ›Å™ tekutý. PrÅ¯&scaron;vih je, Å¾e v&scaron;echno napuÄ•í, nara&scaron;í - a co pak? AÅ¾ zase
mrazy?Co vy, zahrádkáÅ™ky a zahrádkáÅ™i - jak to vidíte s leto&scaron;ní úrodou? Na keÅ™íÄ•ku máty pod oknem uÅ¾ jsou
zelené lístky. Mám pod okny chumel snÄ›Å¾enek... Lenka (21. 2.) Dnes své jmeniny slaví i Eleonora. Lze se domnívat, Å¾e
tato jména mají spoleÄ•ný základ, ale není tomu tak.Zatím co jméno Eleonora je jméno arabského pÅ¯vodu a znamená
"BÅ¯h je mé svÄ›tlo", o pÅ¯vodu Lenky se vedou spory. Podle jednÄ›ch je to zdrobnÄ›lina jména Magdalena - tedy Å¾ena, Ä•i
dívka, pocházející z biblického mÄ›sta Magdaly, jiné, Å¾e je to zdrobnÄ›lina jména Helena, které je pÅ¯vodu Å™eckého a
znamená slunce, záÅ™ící, pÅ™ípadnÄ› pochodeÅˆ (srovnejte s Helios). StejnÄ› tak to mÅ¯Å¾e být zkrácená forma Apoleny,
Apolenky. AÅ¥ je to jak chce, Lenka se stala jménem velmi oblíbeným a Å¾ije si svým vlastním Å¾ivotem. Jen u nás jich Å¾ije
skoro sto sedmnáct tisíc, onÄ›ch nositelek tohoto krásného a nÄ›Å¾ného jména. TakÅ¾e v&scaron;em Lenkám,
Lendulkám i LeniÄ•kám hodnÄ› &scaron;tÄ›stí. Petr (22. 2.) jednoho nositele tohoto jména jsme tu uÅ¾ mÄ›li v létÄ›, nyní si to
tro&scaron;ku zopakujeme. Je to jméno pÅ¯vodu Å™eckého, pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Petros - a znamená kámen, nebo skála. Je
to tedy Ä•lovÄ›k zásadový, pevný ve svých názorech - a moÅ¾ná i tro&scaron;ku tvrdohlavý - prostÄ› kámen. PÅ¯vodní varianto
tohoto jména bylo aramejské slovo "Kéfa" tedy skála, kámen, Petros je jeho pÅ™eklad do Å™eÄ•tiny, pÅ™iÄ•emÅ¾ latinizací té
vznikl následnÄ› ná&scaron; Petr. Svatý Petr má skuteÄ•nÄ› tvrdou &scaron;ichtu, neboÅ¥ je patronem, papeÅ¾Å¯,Å™ezníkÅ¯,
skláÅ™Å¯ , truhláÅ™Å¯, hodináÅ™Å¯, zámeÄ•níkÅ¯. slévaÄ•Å¯ olova, hrnÄ•íÅ™Å¯, zedníkÅ¯, cihláÅ™Å¯, mostaÅ™Å¯, kameníkÅ
soukeníkÅ¯, valcháÅ™Å¯, rybáÅ™Å¯ a lodníkÅ¯. A aby se nenudil, hlídá je&scaron;tÄ› nebeskou bránu, aby se dovnitÅ™ nedost
nÄ›kdo nepatÅ™iÄ•ný My ho mÅ¯Å¾eme spatÅ™it kaÅ¾dou hodinu na StaromÄ›stském orloji.To je ten chlápek s tím zlatým klí
Petrové, PéÅ¥ové, PetÅ™íÄ•kové a PéÅ¥ulkové - gratulujeme. Svatopluk (23. 2.) je velice starobylé slovanské jméno a
znamená, Å¾e dotyÄ•ný je silný "v plucích", ve vojsku a má sílu z nich pocházející.Ten nejznámÄ›j&scaron;í Svatopluk byl kníÅ¾
Svatopluk I., vládce velkomoravský. Cesta, jakou se ke svému úÅ™adu dostal, nebyla dvakrát Ä•istá, ale dÄ›jiny pí&scaron;í
vítÄ›zové. Mj. zajímavé je, Å¾e on, stejnÄ› jako vÄ›t&scaron;ina na&scaron;ich vládcÅ¯, pro&scaron;el kriminálem. A to za nic
men&scaron;ího neÅ¾ za zradu - byl synovcem kníÅ¾ete Rastislava a pÅ™ipadl mu pouze Nitranský údÄ›l. To mu v&scaron;ak
bylo málo a tak svého strýce zradil, zajal jej a vydal franskému Karlomanovi, synovi císaÅ™e Ludvíka NÄ›mce. OdmÄ›ny se
v&scaron;ak nedoÄ•kal, neb císaÅ™ k nÄ›mu (celkem oprávnÄ›nÄ›) nepojal dÅ¯vÄ›ru. Nakonec - po mnoha peripetiích - se
Svatopluk vládcem Velké Moravy skuteÄ•nÄ› stal. Byl to ten Svatopluk, co o nÄ›m líÄ•í povÄ›st, Å¾e si povolal své tÅ™i syny, d
jim napÅ™ed zlomit tÅ™i svázané pruty a poté kaÅ¾dý jednotlivÄ›. V&scaron;ichni tu povÄ›st známe a v&scaron;ichni víme.
Nejednotnost a nesvornost je jedna ze základních Ä•eských vlastností. Tak tomu bylo i mezi Svatoplukovými synky. A
zatímco se mezi sebou prali o moc, Velkomoravská Å™í&scaron;e se rozpadla. Mimochodem Svatopluk je stále velmi
oblíbené jméno a hodnÄ› se dává. Za v&scaron;echny slavné si pÅ™ipomeÅˆme krásného prvorepublikového milovníka a
nezapomenutelného nadporuÄ•íka Luká&scaron;e - Svatopluka Bene&scaron;e. MatÄ›j (24. 2.) "Na Svatého MatÄ›je, kdyÅ¾
se slunce zasmÄ›je"- letos se to povedlo, sluce se smálo celý den, byÅ¥ je je&scaron;tÄ› únor. MatÄ›j a jeho varianta
Matyá&scaron; jsou pÅ¯vodu hebrejského a znÄ›lo Mattihjáh - tedy Dar boÅ¾í. Z téhoÅ¾ základu vznikl i Matou&scaron; a
Matyá&scaron;. Toto jméno u nás opÄ›t nabývá na oblibÄ› a MatÄ›jÅ¯, Matou&scaron;Å¯ a Matyá&scaron;Å¯ uÅ¾ je vÅ¯kol
jako naseto. Byl to prý jeden z Apo&scaron;tolÅ¯, který "nastoupil do sluÅ¾by" po Jidá&scaron;ovi. Nikdo poÅ™ádnÄ› neví, jak a
kdy zemÅ™el. ÚdajnÄ› ho prý kolem roku 63 pohané ukamenovali - podle jiné varianty ho zabili sekyrou. KaÅ¾dopádnÄ›
nezemÅ™el se&scaron;lostí vÄ›kem. Podle pranostiky "Svatý MatÄ›j ledy láme", víme, Å¾e zima uÅ¾ má namále a mÅ¯Å¾eme
tÄ›&scaron;it na jaro. PovÄ›ra tvrdí, Å¾e by se ten den mÄ›lo tÅ™ást ovocným stromovím, aby hojnÄ› rodilo. Ale nejvÄ›t&scaron
atrakcí jsou ov&scaron;em MatÄ›jské poutÄ›, které se po celá staletí konají na mnoha místech Evropy. U nás to dÅ™íve bývalo
v Dejvicích, nyní uÅ¾ drahná léta v bývalé JuldÄ› FuldÄ› - tedy na výstavi&scaron;ti. Ale ty Ä•asy, kdy kolotoÄ• stál korunu a
cukrová vata taky, jsou bohuÅ¾el ty tam. Dnes je to bohapustá komerce a na náv&scaron;tÄ›vu poutÄ›, abyste si vzali tak
dvÄ› tisícovky. Jo, tam se taky tÅ™ese, ale va&scaron;ima kapsama!!! Liliana (25. 2.) Význam tohoto jména je jasný. Je
pÅ¯vodu latinského a jmenuje se tak kvÄ›tina, která se stala symbolem nevinnosti - tedy Lilie (latinsky Lilium). Je to
krásné jméno, bohuÅ¾el, u nás se velké oblibÄ› netÄ›&scaron;í. Dne&scaron;ní den si ov&scaron;em pÅ™ipomínáme i z
jiného dÅ¯vodu. V roce 1948 se toho dne Klement Gottwald "vrátil právÄ› z Hradu" - a jak to dopadlo, víme
v&scaron;ichni. &Scaron;koda mluvit... NicménÄ›, jakkoli mÄ› za to moÅ¾ná zrozenci po r. 1989 odsoudí, je tÅ™eba obÄ•as tuto
událost pÅ™ipomínat - aby se - tÅ™eba z neinformovanosti - nÄ›kdy komunisti nepokusili o totéÅ¾. VÅ¾dycky se najde nÄ›kdo
v touze po moci a po majetku "zblbne" davy a mÄ›lo by se vÄ›dÄ›t, na co si pÅ™í&scaron;tÄ› dát pozor. Ale dost pouÄ•ování.
Dneska mají Liliany svÅ¯j svátek a tak jim pÅ™ejeme hodnÄ› &scaron;tÄ›stí a zdraví, a aby si svÅ¯j svátek hezky uÅ¾ily. Dorota
(26. 2.) jméno je Å™eckého pÅ¯vodu. ZnÄ›lo (a zní) Dorothéa a znamená to Dar BoÅ¾í. Existuje svatá Dorota, která je
patronkou zahradníkÅ¯, kvÄ›tináÅ™Å¯, pivovarníkÅ¯, horníkÅ¯, novomanÅ¾elÅ¯, nevÄ›st a &scaron;estinedÄ›lek. Podle povÄ›sti
Dorota krásná mladá dívka, která Å¾ila v Caesareji v Malé Asii. Narodila se a byla vychována v kÅ™esÅ¥anské rodinÄ›.
Zamiloval se do ní Å™ímský místodrÅ¾ící Apricius a ona ho odmítla. No, a to nemÄ›la dÄ›lat. Odmítnutý nápadník ji nechal zajm
muÄ•it.. Pak ji odsoudil ke smrti stÄ›tím. Cestou na popravi&scaron;tÄ› volala dívka JeÅ¾í&scaron;e a tvrdila, Å¾e je jeho nevÄ›
Jednomu mladému Å˜ímanovi to pÅ™i&scaron;lo legraÄ•ní a dÄ›lal s z ní &scaron;oufky. Byl to mladý advokát jménem Theofil.
Volal na ni, Å¾e kdyÅ¾ mu pÅ™inese kvÄ›tiny a ovoce z Kristovy zahrady, Å¾e uvÄ›Å™í. No a najednou se tam snesl andÄ›l s
ko&scaron;em kvÄ›tin a ovoce.Theofil padl na kolena a pÅ™ihlásil se ke kÅ™esÅ¥anství. No, tak to vzali z jedné vody na Ä•isto
po DorotÄ› rovnou popravili Theofila. Jo, byly to tvrdé doby. Dneska mají Dorotky svÅ¯j svátek a pÅ™ejeme jim aby ho
oslavily pÅ™íjemnÄ› a s radostí. Alexandr (27. 2.) je slavné jméno. Je Å™eckého pÅ¯vodu a znamená obránce muÅ¾Å¯. Je to
jméno oblíbené po celém svÄ›tÄ›. VÅ¯bec nejznámÄ›j&scaron;ím Alexandrem byl Alexandr Makedonský - syn Filipa
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Makedonského. Byl vládcem obrovské Å™í&scaron;e, která se ov&scaron;em po jeho smrti rozpadla. Aby zlomil odpor
pÅ¯vodních obyvatel dobytých území, nutil své makedonské vojáky, aby se Å¾enili s místními dívkami. Tím chtÄ›l zajistit
pokrevní pouta mezi dobyvateli a ostatním obyvatelstvem a docílit toho, aby si nakonec obyvatelé celé Å™í&scaron;e, aÅ¥ uÅ¾
byli jakékoli národnosti, si byli rovni. MÄ›l na to ov&scaron;em málo Ä•asu, takÅ¾e tato vskutku zajímavá metoda nestaÄ•ila
zapustit koÅ™eny a po Ä•asné smrti se celá Å™í&scaron;e rozpadla. My si ov&scaron;em pÅ™ipomeneme jiného Alexandra. Je
jím dramatik a spisovatel Alexandre Dumas, GaskonÄ›c a dosud nepÅ™ekonaný vypravÄ›Ä•. To on vymyslel slavnou vÄ›tu "Jed
za v&scaron;echny - v&scaron;ichni za jednoho!" PidÅ™ich
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