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ÄŒtvrtek, 13 bÅ™ezen 2008

Tak jaro, kde jsi, herdek? To se dÄ›lá? Takové vichÅ™ice, uragany? Vítr suÅ¾uje celou Evropu... Co je nám po tom, Å¾e teÄ• u
mají jména, a to docela hezká, kdyÅ¾ tak nevybíravým zpÅ¯sobem Å™ádí. Orkán Kyril, bouÅ™e Emma i Johanna prý souvisí s
hlubokou tlakovou níÅ¾í... Snad jen alergici si teÄ• pár dní oddychnou. Sezóna lísky a ol&scaron;e jiÅ¾ doznívá, stále byl hojný
málo alergizující tis, ale jeho sezóna jiÅ¾ také pozvolna konÄ•í.
V minulém týdnu se pravidelnÄ› objevoval pyl topolu a jasanu, pÅ™ibylo pylu vrby a jilmu. Tento týden by se mÄ›lo
zvy&scaron;ovat mnoÅ¾ství pylu topolu, jasanu, vrby a jilmu. ZaÄ•átek sezóny kvÄ›tu silnÄ› alergizující bÅ™ízy oÄ•ekáváme aÅ
25. bÅ™eznu... Také máte nÄ›kdo uÅ¾ trápení - to jarní alergické trápení? A polykáte prá&scaron;ky, snaÅ¾íte se
ne&scaron;krábat, dusíte kýchání, nakoupili jste zásoby kapesníÄ•kÅ¯... Copak, jak jste na tom vy? Miroslav (6. 3.) je
jméno jasnÄ› slovanského pÅ¯vodu, vykládá se jako Ä•lovÄ›k mírumilovný, nebo proslavený mírem - a protoÅ¾e Mir je svÄ›t, tak
Ä•lovÄ›k slavný ve svÄ›tÄ›. Ve svÄ›tÄ› slovanském je to zaruÄ•enÄ› jedno z nejoblíbenÄ›j&scaron;ích jmen; jak u nás, tak v Pols
Slovensku, v Bulharsku a v zemích bývalé Jugoslávie. V&scaron;ude je MiroslavÅ¯ jako máku. Je to jméno krásné a
libÄ› znÄ›jící, není tedy divu, Å¾e se ujalo i jinde. Stejný význam, ale s obráceným sledem sloÅ¾ek, má i Slavomír. NÄ›mecký p
tohoto jména je Fridrich, který se k nám pro zmÄ›nu vrátil jako BedÅ™ich. Å½enský protÄ›j&scaron;ek je Miroslava. Slavných
MiroslavÅ¯ jsou mraky a kdybychom se je jen pokusili Ä•ásteÄ•nÄ› vyjmenovat, tak tu budeme týden. Za v&scaron;echny
bychom mohli zmínit nezapomenutelného herce Miroslava HorníÄ•ka, pak Mirka Du&scaron;ína - vzora v&scaron;ech
hodných chlapcÅ¯, dále krále Miroslava, jenÅ¾ "odpy&scaron;nil" Py&scaron;nou princeznu Krasomilu, pak jeden Ä•eský
&scaron;lechtic Miroslav zaloÅ¾il klá&scaron;ter v Sedlici u Kutné Hory (1142 - 1143). A já mám jednoho krásného, v
mládí Ä•asto pusinkovaného Ä•eského &scaron;ermíÅ™e. NechÅ¥ tedy Miroslavové oslaví svÅ¯j svátek v míru a hezky si to
uÅ¾ijí. Je&scaron;tÄ› pro zajímavost - tento den je i SvÄ›tový den jódu. Tomá&scaron; (7. 3.) je pÅ¯vodnÄ› jméno aramejské (t
byl jazyk, jímÅ¾ mluvil Kristus) a znamená to dvojÄ•e, nebo blíÅ¾enec. Základem je slovo Tómá, dÅ™íve teómá. Jmenoval se t
jeden z apo&scaron;tolÅ¯, byl velmi skeptický a v JeÅ¾í&scaron;ovo vzkÅ™í&scaron;ení nevÄ›Å™il. Ale nakonec se pÅ™esvÄ›
se apo&scaron;tolem &scaron;íÅ™ícím uÄ•ení Kristovo. NicménÄ› rÄ•ení "nevÄ›Å™ící Tomá&scaron;" se ujalo po celém svÄ›tÄ
oznaÄ•ován nenapravitelný skeptik, který zásadnÄ› nevÄ›Å™í niÄ•emu, na co si pÅ™ímo nesáhne. Dal&scaron;ím nositelem toh
jména byl i Tomá&scaron; Akvinský (1226 - 1274), jenÅ¾ zastával místo ministra u vatikánského státu. Slavných
Tomá&scaron;Å¯ je hodnÄ› - za v&scaron;echny bychom mohli jmenovat nejvýznaÄ•nÄ›j&scaron;ího Tomá&scaron;e
na&scaron;ich dÄ›jin -Tomá&scaron;e Garrigue Masaryka, prvního prezidenta ÄŒeskoslovenské republiky, který má navíc v
den svého svátku narozeniny - tedy mÄ›l. Jo, nÄ›kdy se rodiÄ•e dÄ›tem takhle pomstí. Gabriela (8. 3.) PÅ¯vod jména je
hebrejský. V souÄ•asnosti máme u nás témÄ›Å™ 28,5 tisíce Gábinek. Je to - jak jinak - Å¾enská podoba jména Gabriel, které
vzniklo následujícím sloÅ¾ením: první Ä•ást jména &bdquo;geber" znamená silný muÅ¾, druhá &bdquo;-el" je bÅ¯h, tedy
významem je - bÅ¯h je silný. PÅ™ípadnÄ› "muÅ¾ boÅ¾í", ale jde to vyloÅ¾it i jako "pÅ™emohl mÄ› BÅ¯h". Gabriel byl jedním z
archandÄ›lÅ¯ jmenovaných v Bibli, který zvÄ›stoval v Nazaretu PannÄ› Marii narození JeÅ¾í&scaron;e. Z tÄ›ch známých Ä•eský
Gábinek jmenujme pár tÄ›chto - Osvaldová, textaÅ™ka, Preissová, spisovatelka, Vránová, hereÄ•ka, stejnÄ› jako
Wilhelmová a je&scaron;tÄ› Demeterová, houslistka. V&scaron;em, i tÄ›m neznámým, ale námi doma milovaným,
pÅ™ejeme hodnÄ› &scaron;tÄ›stí. Franti&scaron;ka (9. 3.) je Å¾enskou formou jména Franti&scaron;ek. CoÅ¾ pÅ¯vodnÄ› neb
tak jméno, jako pÅ™ezdívka. Pochází z Ital&scaron;tiny a pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Francesco (Ä•ti FranÄ•esko), tedy Francouzek. Tak
prý jako prvního v dÄ›tství nÄ›Å¾nÄ› oslovovali Giovanniho Bernadona. On totiÅ¾, je&scaron;tÄ› jako malý chlapec, aby pomoh
svému otci v jeho obchodech, se nauÄ•il bájeÄ•nÄ› francouzsky. Posléze proslul jako Svatý Franti&scaron;ek z Axsisis známý milovník zvíÅ™at. VýznaÄ•nou Franti&scaron;kou byla Franti&scaron;ka Å˜ímská, bohatá Å¾ena, která se starala o
chudinu. Po smrti svého manÅ¾ela zaloÅ¾ila druÅ¾inu Å¾en, které Å¾ily ve volném Å™eholním sdruÅ¾ení a provádÄ›ly sociá
ZemÅ™ela 9. 3. 1440. Ale dneska slaví Franti&scaron;ky, I&scaron;ky, Fanynky, Inky, Francíny, Frání ... toto jméno nás
bývalo velice oblíbeno, ale poslední dobou zájem o nÄ›j upadá. Ale není v&scaron;em dnÅ¯m konec a móda se Ä•asto vrací,
tak i Franti&scaron;kám se moÅ¾ná blýská na lep&scaron;í Ä•asy TÄ›m, které tu máme, blahopÅ™ejeme a pÅ™ejeme hezkou
oslavu. Viktorie (10. 3.) je jméno pÅ¯vodu latinského, pÅ¯vodnÄ› muÅ¾ské - a znamená vítÄ›z. Do Ä•e&scaron;tiny se jméno
pÅ™ekládá jako VítÄ›zslava. NejznámÄ›j&scaron;í Viktorkou byla dcera sedláka ze Å½ernova, jejíÅ¾ tragický osud zpracovala
BoÅ¾ena NÄ›mcová ve své BabiÄ•ce. Z tohoto dÅ¯vodu se toto krásné jméno dívkám dlouhou dobu moc nedávalo. Ono
se hned kaÅ¾dému vyjevila pÅ™edstava dívky vyjící u splavu... Ale co mládeÅ¾ pÅ™estala Ä•íst klasiky a pouze opisuje obsa
zaÄ•íná nám Viktorek pÅ™ibývat. A to nejen kvÅ¯li slavnému klubu Viktorka Å½iÅ¾kov. Viktorie je totiÅ¾ i jméno královské. Za
v&scaron;echny jmenujme britskou královnu Viktorii, která vládla britskému impériu v letech 1819 aÅ¾ 1901. Za její
vlády Británie rozkvetla a nad její Å™í&scaron;í slunce nezapadalo. Její skvÄ›lá vláda se nazývá Viktoriánským obdobím a v
souladu se svým jménem nikdy Å¾ádnou bitvu neprohrála. Také se nazývá "babiÄ•kou Evropy". Její geny má
vÄ›t&scaron;ina evropských monarchÅ¯ - za v&scaron;echny jmenujme nÄ›meckého císaÅ™e a ruského cara. TakÅ¾e Viktorky
mají dnes krásný den a my jim gratulujeme. AndÄ›la (11. 3.) Toto krásné jméno je Å¾enským protÄ›j&scaron;kem slova andÄ›
které je Å™eckého pÅ¯vodu. Angelos znamená Å™ecky posel. Tedy nÄ›kdo, kdo zaji&scaron;Å¥uje spojení mezi nebesy a
námi. AndÄ›lek u nás v souÄ•asné dobÄ› moc není, ale nic není ztraceno, dost romantických maminek, hledající jméno
neotÅ™elé a líbezné po AndÄ›le rádo sáhne. V&scaron;ichni jsme vidÄ›li francouzský seriál Angelica (atd.) - no a to je
právÄ› také AndÄ›la. Také si pÅ™ipomeÅˆme správcovou v jednom Å¾iÅ¾kovském domÄ› v BagounovÄ› ulici - tedy AndÄ›lu
Hrachovou, jíÅ¾ nezapomenutelnÄ› ztvárnila Jana HlaváÄ•ová. TakÅ¾e AndÄ›lky, nezoufejte, Å¾e je vás málo a svátek si
hezky uÅ¾ijte. Å˜ehoÅ™ (12. 3.) Na svatého Å˜ehoÅ™e, Ä•áp letí pÅ™es moÅ™e, líný sedlák, který neoÅ™e. No, Ä•ápi uÅ¾
zahrádkáÅ™i jiÅ¾ na svých pozemcích téÅ¾ pilnÄ› pracují - nicménÄ› teÄ• se to povaÅ¾uje za dÅ¯sledek globálního oteplován
ZÅ™ejmÄ› k nÄ›mu do&scaron;lo i pÅ™ed mnoha lety, kdy vznikla vý&scaron;e uvedená pranostika, ale o globálním oteplování
nikdo nic nevÄ›dÄ›l, tak se to bralo tak, Å¾e holt bylo teplo. Jinak Å˜ehoÅ™ je jméno Å™eckého pÅ¯vodu a zní v Å™eÄ•tinÄ› G
znamená to bdÄ›lý. Jméno se nicménÄ› tÄ›&scaron;í velké oblibÄ› po celém svÄ›tÄ› a GregoriÅ¯ nebo GregorÅ¯ jsou
v&scaron;ude spousty. Jen u ná&scaron; je Å˜ehoÅ™Å¯ pomálu. Za v&scaron;echny jmenujme amerického herce a lamaÄ•e
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Å¾enských srdcí Gregoryho Pecka. Byl i u nás - tedy v ÄŒeské republice - a udÄ›lalo se mu tu &scaron;patnÄ› a musel být
hospitalizován. Co dodat...V&scaron;em Å˜ehoÅ™Å¯m nicménÄ› blahopÅ™ejeme. Mj. je to i ná&scaron; den vstupu do NATO
(1999). PidÅ™ich
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