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Venku je tak, Å¾e by ani Pepíka z hospody nevyhnal... Ano, pÅ™átelé, po svátku Å¾en a pÅ™ed velikonocemi je tu jeden
velevýznamný den, který se slaví uÅ¾ od nepamÄ›ti - a to aÅ¥ se jmenujete - jak se jmenujeme :-))). Do oken mi sice právÄ› pra
sluníÄ•ko, ale jeho síla je velice slabá. Asi taková, jakou bude mít ná&scaron; krásnokolenatý NÄŒ - známý to kudlí
Å½iÅ¾kovák a pÅ™edev&scaron;ím Pepík - po zítÅ™ej&scaron;ích oslavách...
RÅ¯Å¾ena (13. 3.) je pÅ™ekrásné kvÄ›tinové jméno vyvolávající libé pocity, neboÅ¥ rÅ¯Å¾e je povaÅ¾ována za jednu z
nejkrásnÄ›j&scaron;ích a nejoblíbenÄ›j&scaron;ích kvÄ›tin. Krom krásných barev a pÅ™ekrásné vÅ¯nÄ› má i léÄ•ivé úÄ•inky. O
plodech rÅ¯Å¾e &scaron;ípkové a jejich pÅ™ínosu vitamínu C netÅ™eba mluvit. Léta letoucí a po mnoho generací si
v&scaron;ichni vaÅ™íme &scaron;ípkový Ä•aj, kdyÅ¾ nastydneme, okvÄ›tní plátky rÅ¯Å¾í si dáváme do vany, kdeÅ¾ se koupe
Ä•ímÅ¾ krásnÄ› relaxujeme a dodáváme Å¾iviny své pleti a zjklidÅˆujeme ji. Pak se nám zdají krásné sny.
NejslavnÄ›j&scaron;í RÅ¯Å¾enou je pochopitelnÄ› RÅ¯Å¾enka &Scaron;ípková, jiÅ¾ probudil polibkem krásný princ, u nás to pa
byla hereÄ•ka RÅ¯Å¾ena Nasková, slavná z mnoho prvorepublikových filmÅ¯ a star&scaron;í roÄ•níky je&scaron;tÄ› pamatují
rozhlasové pohádky, které svým krásným hlasem vyprávÄ›la. TakÅ¾e RÅ¯Å¾enkám pÅ™ejeme v&scaron;echno
nejlep&scaron;í - a máte-li nÄ›jakou mezi pÅ™áteli nebo v pÅ™íbuzenstvu, kupte jí alespoÅˆ jednu rÅ¯Å¾iÄ•ku. UdÄ›láte jí rado
Matylda / RÅ¯t (14. 3.) Dnes budou oslavy trochu vÄ›t&scaron;í, neb mají svátek dívky, nebo Å¾eny, dvÄ›. Jméno Matylda je
staronÄ›meckého pÅ¯vodu - je sloÅ¾eno ze dvou slov Macht (Moc) a Hildi (boj) - oni ti Germáni snad mají bojování v
genech. Ale ne kaÅ¾dá Matilda byla laÄ•ná boje, byly mezi nimi jistÄ› i krasavice, takÅ¾e se toto jméno &scaron;íÅ™ilo i mimo
nÄ›mecko. PÅ™es Starofrancouzskou Mahaut se do&scaron;lo k anglické Maud. Krásná zlatovlasá Maud se pak
zjevovala ve snech kaÅ¾dého kovboje. U nás se spí&scaron; uÅ¾ívaly zdrobnÄ›liny Tilda, nebo Hilda.Rút je pÅ¯vodu
hebrejského. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Rehút a znamená to "pÅ™átelství". SkuteÄ•nÄ› krásné jméno. NejslavnÄ›j&scaron;í Rút byla
prababiÄ•kou krále Davida, je o tom zmínka ve Starém ZákonÄ›. U nás se toto jméno moc nedává, ale ve svÄ›tÄ› je
oblíbené a zdobí mnoho Å¾en i dívek i úplnÄ› malinkých holÄ•iÄ•ek. Poslední dobou ov&scaron;em pÅ™icházejí starobylá jmén
do módy, takÅ¾e kdo ví.... NicménÄ› v&scaron;em Rút i Matyldám pÅ™ejeme moc hezký sváteÄ•ní den. Ida (15. 3.) je jméno,
jehoÅ¾ pÅ¯vodu existují dohady. BuÄ• je jeho základem starogermánský výraz "id", coÅ¾ znamená Ä•in, nebo skandinávské
slovo &bdquo;Itis" - tedy Å¾ena. Dal&scaron;í variantou je, Å¾e jméno Ida je vlastnÄ› zdrobnÄ›linou jména Idaberga, Alida
nebo Iduna - coÅ¾ byla jména staroskandinávské bohynÄ› jara a mládí. Je to jméno Å¾enské a nÄ›Å¾né, ale oblíbeno je
hlavnÄ› v nÄ›mecky mluvících zemích a ve Skandinávii. Za v&scaron;echny na&scaron;e Idy jmenujme Idu Kellarovou
(sestru hereÄ•ky Ivy Bittové) - zpÄ›vaÄ•ku, skladatelku a hudebnici, která se proslavila právÄ› hlavnÄ› ve Skandinávii, kde
Å¾ije. Ale i u nás je známá a oblíbená. V&scaron;em dal&scaron;ím - byÅ¥ ménÄ› známým Idám gratulujeme a pÅ™ejeme
jim hezkou oslavu jejich svátku. Elena / Herbert (16. 3.) Tento týden se s "dvojmény" roztrhl pytel - máme tu
dal&scaron;í a jelikoÅ¾ dámy mají pÅ™ednost, zaÄ•nÄ›me s Elenou. Jméno Elena je vlastnÄ› totéÅ¾ co Helena, ale tato varia
pochází ze zemí, kde lidi mají potíÅ¾e s hláskou "H" - tedy Ruska a Bulharska. Helena (novoÅ™ecky Eleni) znamená svÄ›tlo,
pochodeÅˆ záÅ™ící, nebo také Helios - tedy slunce, a potaÅ¾mo Hellas - tedy Å˜ecko, zemi sluncem prozáÅ™enou. HodnÄ› El
je na Slovensku, forma Ellen se uÅ¾ívá i v anglicky mluvících zemích. TakÅ¾e doufejme, Å¾e nám toto krásné a sluncem
prozáÅ™ené jméno koneÄ•nÄ› pÅ™inese to "zatracený JARO!!!" Ale i kdyby ne, stejnÄ› Elenkám gratulujeme. Dal&scaron;ím
dne&scaron;ním oslavencem je Herbert - toto jméno pochází ze staronÄ›meckého Hariberath a znamená "skvÄ›lý voják" ,
"skvÄ›lé vojsko" nebo také "skvÄ›lý váleÄ•ník" - no jak taky jinak. Je&scaron;tÄ› jsme se nesetkali se starogermánským
jménem, které by znamenalo "hodnej, laskavej a mírumilovnej kocourek". Kolikrát si Å™íkám, Å¾e je zázrak, Å¾e jsme,
obklopeni takto "mírumilovnými" sousedy, vÅ¯bec pÅ™eÅ¾ili. AÄ•koli - co si budeme povídat, oni takoví PÅ™emyslovci taky Å¾
bezbranná jehÅˆátka nebyli.TakÅ¾e to bylo asi fifty fifty, akorát, Å¾e nás bylo míÅˆ. Pár HerbertÅ¯ se téÅ¾ proslavilo - za
v&scaron;echny jmenujme známého rakouského dirigenta Herberta von Karajana a anglického romanopisce a "otce"
science fiction - Herberta George (H.G.) Wellse. Jeho rozhlasovou hru "Válka svÄ›tÅ¯" o pÅ™epadení ZemÄ› MarÅ¥any vzali
tenkrát v Americe váÅ¾nÄ› a byl z toho pÄ›kný zmatek. Moc HerbertÅ¯ u nás neÅ¾ije - ale i tak jim pÅ™ejeme v&scaron;echno
nejlep&scaron;í a hodnÄ› zdraví. Vlastimil (17. 3.) je vlastnÄ› Ä•eským pÅ™ekladem jména Patrik. Je to Ä•lovÄ›k vlasti milý, ve
oblíbený - ale tÅ™eba i v cizinÄ› - jeden nikdy neví. Anebo naopak - Ä•lovÄ›k svou vlast milující. AÅ¥ uÅ¾ je tomu jakkoli, Vlasti
nás jméno oblíbené a hojnÄ› roz&scaron;íÅ™ené. VlastimilÅ¯, VlastÅ¯ a VlastíkÅ¯ je u nás pÅ™es tÅ™icet tisíc. Za
v&scaron;echny na&scaron;e slavné jmenujme herce Vlastimila Brodského, zpÄ›váka Vlastu TÅ™e&scaron;Åˆáka,
superstar Vlastimila Horvátha - toho vÅ¯bec nejslavnÄ›j&scaron;ího Vlastu Buriana - krále komikÅ¯. TakÅ¾e v&scaron;em
VlastimilÅ¯m gratulujeme a pÅ™edpokládáme, Å¾e oslavy budou dÅ¯stojné. Eduard (18. 3.) toto jméno k nám
pÅ™i&scaron;lo ze staré dobré Anglie - vzniklo spojením dvou staroanglosaských slov - Éad - &scaron;tÄ›stí, blaho a Weart stráÅ¾ce, stráÅ¾it, hlídat. TakÅ¾e Eduard, je vlastnÄ› stráÅ¾ce &scaron;tÄ›stí, je to Ä•lovÄ›k, co stojí na vartÄ› a hlídá &scaro
Ä•ehoÅ¾ je zatracenÄ› potÅ™eba, neboÅ¥ &scaron;tÄ›stí - co je &scaron;tÄ›stí? Mu&scaron;ka jenom zlatá... neÅ¾ staÄ•íme m
tak nám uletí... I Eduard je velmi oblíbené jméno, a to hlavnÄ› v cizinÄ›. Ov&scaron;em i u nás by se nÄ›kolik slavných EdÅ¯
na&scaron;lo. PÅ™edev&scaron;ím jmenujme Ä•eské herce Eduarda Kohouta a Eduarda Hrube&scaron;e, dále spisovatele
a autora detektivek Eduarda Fikera (Série CL napÅ™íklad), Eduarda &Scaron;torcha - slavného otce "LovcÅ¯ mamutÅ¯",
Eduarda Basse -slavného spisovatele a otce "Cirkusu Humberto" - a na&scaron;eho prezidenta Edvarda
Bene&scaron;e. Mohli bychom jmenovat i dal&scaron;í - ale to bychom tu sedÄ›li celý den. CoÅ¾ je &scaron;koda, protoÅ¾e, to
bychom se nedostali ani k tomu, abychom v&scaron;em EduardÅ¯m pogratulovali - coÅ¾ tímto Ä•iníme. Josef (19. 3.) A je to
tady. Jedno z nejÄ•etnÄ›j&scaron;ích a nejslavnÄ›j&scaron;ích jmen JOSEF! Pochází z hebrej&scaron;tiny a jak uÅ¾ to tak u
nejslavnÄ›j&scaron;ích jmen bývá, pÅ™eklady se rÅ¯zní - jedna verze praví, Å¾e Josef (tedy jó seph) znamená "BÅ¯h ti dá
dal&scaron;í dítÄ›" - zatímco jiná praví, Å¾e je to "ten, kdo bude pokraÄ•ovat". Josef byl starozákonní patriarcha, ale také
nevlastní tatínek JeÅ¾í&scaron;e Krista. Jméno Josef je ov&scaron;em roz&scaron;íÅ™eno po celém svÄ›tÄ› a nejen v oblastec
osídlených kÅ™esÅ¥anským obyvatelstvem. V Arab&scaron;tinÄ› zní napÅ™íklad "Jusúf". Existuje nesÄ•etné mnoÅ¾ství varian
jména - JoÅ¾ka, JoÅ¾in, JoÅ¾an, JoÅ¾o, José, Joe - a pak také varianty druhé poloviny téhoÅ¾ jména - Seph, Giuseppe,
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Beppo, Pepo, Beppino, Pepito, Pepino - a jiÅ¾ sly&scaron;íme na&scaron;eho Ä•eského Pepíka, PepíÄ•ka, Pepinka, Pepu,
Pepou&scaron;e, Pepana, Pepánka... jó a dvacetikoruna néni tak veliká, aby porazila Å¾iÅ¾kovskýho Pepika... Jojo,
josefské oslavy bývaly mohutné - ale teÄ•, co v&scaron;ichni podnikají, pracují a Å¾ijí ve stresu, tak uÅ¾ nÄ›jak na oslavy není k
nebo co. Ale tÅ™eba to zase zaÄ•ne - vÅ¾dyÅ¥ JosefÅ¯ je u nás jak máku a na své jméno jsou patÅ™iÄ•nÄ› hrdí. A slavní Pep
Jen tak namátkou - Josef Bican, Josef Abrhám, Josef Króner, Josef Golonka, Josef Jungmann, Josef Hlinomaz.....a taky
jistý Josef DÅ¾uga&scaron;villi, ale toho lépe neoslavovat. TakÅ¾e proÄ• neÅ™íci - "AÅ¥ Å¾ijí Pepíci!!!" PidÅ™ich
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