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"Meteorologové varovali pÅ™ed silným vÄ›trem, který ÄŒesko zasáhne. DoporuÄ•ují omezit v tomto poÄ•así pobyt venku i jízdu
autem. Lidé by také mÄ›li pÅ™ísnÄ› dodrÅ¾ovat zákaz vstupu do lesÅ¯, kde hrozí padání vÄ›tví i celých stromÅ¯. VylouÄ•it se n
ani výpadky elektrického proudu..." Nu, a jak to dopadlo? Nehoda jedenácti osobních a dvou nákladních aut zablokovala
na 96. kilometru dálnici D1 smÄ›rem na Prahu...
Jak je to moÅ¾né? Å™íkám si, kdyÅ¾ sly&scaron;ím ta otÅ™esná Ä•ísla. Ale pak jdu po ulici, dívám se na kolemjedoucí auta a
proÄ•. NezodpovÄ›dnost, neschopnost, bezohlednost, fanfaronství... &Scaron;koda jen, Å¾e to odnese i tolik nevinných. Lumír
(28. 2.) Je to nepopiratelnÄ› slovanské jméno a zdálo by se, Å¾e velice starobylé. Ale není tomu tak. Je ryze umÄ›lé a
poprvé se objevilo v rukopisu Královédvorském, jehoÅ¾ autorem je Václav Hanka a kolektiv. MÄ›l se tak jmenovat bájný
pÄ›vec. Vzniklo patrnÄ› ze jména Lubomír, které je sloÅ¾eno ze základu "Lub, Ljub" a "mir" - coÅ¾ jak víme, znamená milý, libý
a mír, nebo svÄ›t. ÄŒili nÄ›kdo mírumilovný, Ä•i ve svÄ›tÄ› milovaný. Lumír je tedy jméno umÄ›lé, ale sem tam se nÄ›co prostÄ
A Lumír se ujal a Å¾ije vlastním Å¾ivotem. Jmenuje se tak celkem dost muÅ¾Å¯ Ä•i chlapcÅ¯. TakÅ¾e aÅ¾ nÄ›jakého Lumíra
vÄ›zte, Å¾e mu pod hrubou slupkou bije Ä•isté a nÄ›Å¾né srdce, které dotyÄ•ný podÄ›dil po své romantické mamince. Musela b
taková - jinak by svému synáÄ•kovi tohle jméno nedala. Horymír (29. 2.) My v&scaron;ichni &scaron;kolou povinní jsme
povinnÄ›, ale mnohdy i s potÄ›&scaron;ením, pÅ™eÄ•etli Jiráskovy Staré povÄ›sti Ä•eské. Proto v&scaron;ichni známe povÄ›st
Horymírovi, jenÅ¾ se snaÅ¾il o to "aby v horách zavládl klid a mír" - Ä•e&scaron;tina je prostÄ› humorný jazyk, hory se totiÅ¾
pÅ¯vodnÄ› Å™íkalo dolÅ¯m (odtud horník), takÅ¾e horníci fárali dolÅ¯ do hor. Namoudu&scaron;i. (ZamÄ›stnání "dolník"
neexistuje). V tomto pÅ™ípadÄ› &scaron;lo o stÅ™íbrné doly. Za vlády kníÅ¾ete KÅ™esomysla totiÅ¾ zavládla v Brdech "zlatá
horeÄ•ka" a lidi se vyka&scaron;lali na plahoÄ•ení po poli a místo toho zaÄ•ali tÄ›Å¾it zlato a stÅ™íbro. Horymír patÅ™il mezi v
kteÅ™í upozorÅˆovali na to, Å¾e pÅ¯jde-li to takhle dál, nastane hladomor. Ale to víte, kaÅ¾dá vláda dává pÅ™ednost zlatu pÅ
jídlem. VladaÅ™i totiÅ¾ nikdy nehladovÄ›li a bohdá hladovÄ›ti nebudou. Horníci se to dovÄ›dÄ›li a v obavÄ› o ztrátu zisku chtÄ›
Horymíra zabít. Tomu se ov&scaron;em podaÅ™ilo uprchnout a tak rozlícení horníci alespoÅˆ vypálili Horymírovu ves
NeumÄ›tely. No a Horymír, aby se pomstil, vypálil osadu BÅ™ezové Hory. ÄŒímÅ¾ ov&scaron;em sáhl na zisk KÅ™esomyslov
ten ho odsoudil k trestu smrti. Jako poslední pÅ™ání se chtÄ›l Horymír naposledy projet na svém bílém koni &Scaron;emíkovi no a zbytek v&scaron;ichni známe. KÅ¯Åˆ pÅ™eskoÄ•il vy&scaron;ehradské hradby, pÅ™istál ve VltavÄ›, pÅ™eplaval na druhý
bÅ™eh a pak pádil i s Horymírem k NeumÄ›telÅ¯m. KÅ™esomysla to tak dojalo, Å¾e dal Horymírovi milost. Chudák &Scaron;e
to ov&scaron;em nepÅ™eÅ¾il.Ta povÄ›st ve&scaron;la do obecného povÄ›domí a kdyÅ¾ si v jarních dnech udÄ›láte výlet na
Vy&scaron;ehrad, krom nádherného výhledu na Prahu mÅ¯Å¾ete spatÅ™it téÅ¾ místo, odkud údajnÄ› &Scaron;emík skoÄ•il.
Hezké, Å¾e? BedÅ™ich (1. 3.) Toto jméno - aÄ• díky hlásce "Å™" zní slovansky - slovanského pÅ¯vodu není. Je to pÅ¯vodnÄ›
jméno staronÄ›mecké, které znÄ›lo Fridurihi - tedy Ä•lovÄ›k mírumilovný, Ä•i mocný vladaÅ™. Také se tak jmenovala spousta
vládcÅ¯ - za v&scaron;echny uveÄ•me napÅ™. Fridricha Barbarossu - tedy "Rudovouse". NicménÄ› jméno BedÅ™ich, Fridrich,
Frederic, Federico, Fréderic, Fryderyk (a mohli bychom jmenovat mnoho dal&scaron;ích variant tohoto jména), se
tÄ›&scaron;í velké oblibÄ›. Jmenovalo se tak mnoho slavných lidí. NapÅ™íklad BedÅ™ich Smetana, Fryderic Chopin, Federico
Fellini, Fréderic Jolliot Curie, ale to bychom tu mohli být do rána, neÅ¾ bychom je v&scaron;echny vyjmenovali. A také
nesmíme zapomenout na MéÄ•u BéÄ•u, samozÅ™ejmÄ›. TakÅ¾e oslavy svátku budou patrnÄ› dÅ¯stojné, coÅ¾ v&scaron;em
BéÄ•Å¯m, BédÅ¯m a BedÅ™í&scaron;kÅ¯m ze srdce pÅ™ejeme. AneÅ¾ka (2. 3.) je jméno Å™eckého pÅ¯vodu. Pochází ze slo
hagnos - tedy Ä•istý, neposkvrnÄ›ný. Má téÅ¾ spojitost s jiným Å™eckým slovem hagios - svatý. V Istanbulu - dÅ™íve CaÅ™ih
chrám Hagia Sophia (tedy Svatá Moudrost), ze kterého je dnes ov&scaron;em me&scaron;ita, ale krásná a za vidÄ›ní
také stojí. Polatin&scaron;tÄ›lá forma tohoto jména je Agnes, z níÅ¾ se posléze vyvinula i Inés. Dne&scaron;ní den si
ov&scaron;em pÅ™ipomínáme AneÅ¾ku ÄŒeskou, jeÅ¾ byla dcera krále PÅ™emysla Otakara I. Byla to &scaron;lechtiÄ•na, k
se mohla bohatÄ› provdat za významného panovníka (a takových byla Å™ada), ale ona se rozhodla pro cestu duchovní. SvÅ¯j
Å¾ivot, stejnÄ› jako svÅ¯j majetek, vÄ›novala péÄ•i o chudé a nemocné. Dokonce údajnÄ› konala zázraky. V kaÅ¾dém pÅ™ípa
zaujala významné místo jak v dÄ›jinách, tak i v srdcích lidí. Jméno AneÅ¾ka je velmi hezké a jmenuje se tak mnoho Å¾en,
dívek a holÄ•iÄ•ek a jeho obliba neklesá, ba spí&scaron;e naopak. TakÅ¾e v&scaron;em jeho nositelkám pÅ™ejeme krásný
sváteÄ•ní den a pÅ™íjemnou oslavu. Kamil (3. 3.) pochází z latinského Camillus a tímto jménem se oznaÄ•oval hoch (nebo
dívka) vzne&scaron;eného pÅ¯vodu, který byl vhodný pro chrámovou sluÅ¾bu. Také se tak jmenuje voÅˆavá bylinka, velmi
oblíbená zejména mezi blondýnkami - tedy heÅ™mánek. Jméno se ujalo a dává se mnoha dÄ›tem po celém svÄ›tÄ›. VÄ›dÄ›li
jste tÅ™eba, kdo byl Kamil Zeman? Bylo to obÄ•anské jméno Ä•eského spisovatele Ivana Olbrachta. TakÅ¾e v&scaron;em
KamilÅ¯m pÅ™ejeme v&scaron;echno nejlep&scaron;í a k jejich svátku jim blahopÅ™ejeme. Stela (4. 3.) nebo Stella, je
latinského pÅ¯vodu. A neznamená nic men&scaron;ího, neÅ¾ slovo "HvÄ›zda" - z nÄ›ho se pak vyvinuly rÅ¯zné varianty, jako
Estella, Esther, Aurora, Zora. Ester napÅ™íklad vznikla ze staroÅ™eckého Astér, tedy opÄ›r hvÄ›zda - odtud pak astronomie,
astrologie atd. atd. VÄ›nujme se ov&scaron;em Stellám (nebo Stelám). To jméno se u nás holÄ•iÄ•kám moc Ä•asto
nedává, coÅ¾ je &scaron;koda. Ale mnohé nositelky tohoto jména hvÄ›zdami skuteÄ•nÄ› jsou. NapÅ™íklad nezapomenutelná
a v&scaron;emi milovaná Stella Zázvorková, nebo dal&scaron;í Ä•eská hereÄ•ka Stella Májová (ZpÄ›vanka ve filmu Byl
jednou jeden král), ve svÄ›tÄ› je to napÅ™íklad Stella McCartney - která je nejen dcerou slavného hudebníka, ale i vynikající a
známou módní návrháÅ™kou. V&scaron;em Stelám, Stellám a Stellinkám pÅ™ejeme v&scaron;echno nejlep&scaron;í a aÄ•
se tÅ™eba nestanou slavnými, hvÄ›zdné místo v na&scaron;ich srdcích zaujímají uÅ¾ teÄ•. Kazimír (5.3.) je jméno slovanskéh
pÅ¯vodu. Jak je patrno, byl to Ä•lovÄ›k, který "kazí mír", tedy váleÄ•ník, bojovník. Tenkrát bylo doba krutá a bojoval kdekdo s
kdekým, takÅ¾e jméno Kazimír nemÄ›lo pejorativní význam, ale pÅ™esnÄ› naopak. Byl to Ä•lovÄ›k bojovný, stateÄ•ný, schopný
ruce chránil svou rodinu Ä•i vlast. U nás se moc neujalo, ale v Polsku je velice oblíbené a dodnes je velmi Ä•etné.
Jmenovalo se tak mnoho polských králÅ¯. Anglická a francouzská forma pak je Casimir. AÄ• KazimírÅ¯ u nás moc neÅ¾ije a mÅ¯Å¾e za to hlavnÄ› pohádka o princeznÄ› se zlatou hvÄ›zdou na Ä•ele, v níÅ¾ je král Kazimír záporným hrdinou, i tak se jic
u nás pár najde. A tak jim pÅ™ejeme, aÅ¥ hezky oslaví svÅ¯j svátek a Å¾ijí s námi v míru dál. PidÅ™ich
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