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O POÄŒASÃ• A JMENINÃ•CH 13. TÃ•DNE
NedÄ›le, 30 bÅ™ezen 2008

Apríííííl!!! Ano, máme tu uÅ¾ oficiálnÄ› nejen aprílové poÄ•así, ale i aprílové jméno. Ale - kde se vlastnÄ› vzal apríl, svátek
bláznÅ¯, jak ho nazývá angliÄ•tina? První písemná zmínka o vyvádÄ›ní aprílem v Ä•eských zemích se datuje rokem 1690 a
pochází z pera BartolomÄ›je Chrystellia z Prahy. Na konci 18. století jsou v Ä•eské literatuÅ™e zprávy o prvodubnovém
vtipkování uÅ¾ pomÄ›rnÄ› Ä•asté.
Podle dochovaných zápisÅ¯ spoÄ•íval obyÄ•ej pÅ™edev&scaron;ím v tom, Å¾e se lidé posílali pro nÄ›co nesmyslného, na
zajeÄ•í peÅ™í, kohoutovo vejce, mu&scaron;í sádlo Ä•i vtipné semínko. Ten, kdo se nechal nachytat, si vyslouÅ¾il hanlivý titul
&bdquo;aprílový blázen" a byl celý den terÄ•em posmÄ›chu. NejpoÄ•etnÄ›j&scaron;í skupina badatelÅ¯ se pÅ™iklání k názoru, Å
poÄ•átek svátku lze nalézt v reformÄ› kalendáÅ™e, kterou uskuteÄ•nil v roce 46 pÅ™ed Kristem Julius Caesar.
Podle nového kalendáÅ™e se stal první duben také prvním dnem v roce. Kolem 20. bÅ™ezna zaÄ•ínaly slavnosti
rovnodennosti, které vrcholily právÄ› Novým rokem, tedy 1. dubnem - dnem, kdy se lidé veselili a dávali si dárky. Tato
tradice se dochovala aÅ¾ do tÅ™etí Ä•tvrtiny 16. století, kdy se francouzský král Karel IX. rozhodl s koneÄ•nou platností pÅ™elo
Nový rok na 1. leden.
Po nÄ›m se tak zachovali i dal&scaron;í panovníci a 1. duben pÅ™i&scaron;el o své výsady. Také
dal&scaron;í vysvÄ›tlení se opírá o Å™ímskou reformu kalendáÅ™e. Podle nÄ›j je dÅ¯vodem k bláznivému pojetí aprílu
skuteÄ•nost, Å¾e k mÄ›síci, který mÄ›l pÅ¯vodnÄ› pouze 29 dní, pÅ™ibyl jeden den. Jiná teorie spojuje aprílové &scaron;prýmo
se zemÄ›dÄ›lstvím. Její zastánci vztahují pojmenování mÄ›síce k latinskému aperio - otevírati. V dubnu se s pÅ™íchodem jara
otevírá nový zemÄ›dÄ›lský rok, coÅ¾ byl ve vÄ›t&scaron;inÄ› starovÄ›kých náboÅ¾enských systémÅ¯ silný motiv k bujarému ve
Jsou v&scaron;ak i jiná vysvÄ›tlení - nÄ›kdo spojuje apríl s pohanským bÅ¯Å¾kem smíchu, který mÄ›l prý svátek v dubnu, jiní pr
tvrdí: lidé mají náladu na fóry, protoÅ¾e je jaro. Dita (27. 3.) Má se za to, Å¾e toto jméno vzniklo zkrácením jmen Edita, nebo
Judita. Judita je pÅ¯vodu hebrejského, pÅ™iÄ•emÅ¾ pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Jehúdith - tedy dívka, nebo Å¾ena pocházející z Judeje
tedy Å½idovka. Z tohoto jména se pak posléze vyvinula germánská Jutta - z Ä•ehoÅ¾ vznikla Ä•eská Jitka. Edita zase
pochází ze staroanglického Éádgyth - tedy &scaron;Å¥astná v boji - takÅ¾e kdyÅ¾ se to tak vezme &bdquo;dokola
koukolem", Dity mají vlastnÄ› to &scaron;tÄ›stí, Å¾e mÅ¯Å¾ou prÅ¯bÄ›Å¾nÄ› oslavovat celý rok. Dit u nás sice moc není, ale m
tÄ›ch, které tu máme, mÄ›ly pÅ™i volbÄ› jména pro svou dcerku vyslovenÄ› &scaron;Å¥astnou ruku. TakÅ¾e i my se pÅ™ipoju
ke gratulantÅ¯m a v&scaron;em Ditám pÅ™ejeme, aby v&scaron;echno to slavení ve zdraví pÅ™eÅ¾ily. SoÅˆa (28. 3.) je ruské
jméno, které vzniklo jako zdrobnÄ›lina jména Sofie - které k nám pÅ™i&scaron;lo z Å™eÄ•tiny. Sophia totiÅ¾ znamená
moudrost. Mimochodem vÄ›da, která se touto moudrostí zabývá, se jmenuje PHILOSOPHIA - tedy "milovnice moudrosti".
PoÄ•e&scaron;tÄ›lá forma tohoto u&scaron;lechtilého jména, je pak Å½ofie. NicménÄ› zdrobnÄ›lina SoÅˆa se tak ujala, Å¾e jiÅ
drahnÄ› let Å¾ije svým vlastním Å¾ivotem jako samostatné jméno. Je tak pÄ›kné a zvukomalebné, Å¾e se ujalo nejen v zemích
slovanských, ale i po celé EvropÄ› a ve zbytku svÄ›ta. Zejména ve Skandinávii je SoÅˆa velmi oblíbené. Za v&scaron;echny
slavné jmenujme svÄ›tovou mistryni svÄ›ta v krasobruslení a následnÄ› hollywoodskou hereÄ•ku Sonju Henie. Narodila se v
r. 1912 v Norsku a mÄ›la velmi sportumilovné rodiÄ•e, zvlá&scaron;tÄ› pak maminka ji vedla k bruslení. Zbytek
v&scaron;ichni známe. Krom toho, Å¾e SoÅˆa byla inteligentní, vzdÄ›laná a vynikající sportovkynÄ›, byla téÅ¾ i velice krásná a
tak nebylo divu, Å¾e uspÄ›la i v Americe. TakÅ¾e v&scaron;em SoÅˆám gratulujeme a pÅ™ejeme hodnÄ› zdraví. TaÅ¥ána (29
AÄ• se v&scaron;ichni domnívají, Å¾e jméno TaÅ¥ána je ruského pÅ¯vodu, Není tomu tak. Toto jméno vzniklo ve
starovÄ›kém Å˜ímÄ›, kde Å¾ila bohatá a váÅ¾ená rodina Tatiova. Rodové jméno Tatius ov&scaron;em vzniklo z Å™eÄ•tiny Å™ecké slovo tattó znamená "ustanovovat" , nebo "rozdÄ›lovat". Tatiana potom oznaÄ•ovalo Å¾enu nebo dívku pocházející z
rodu TatiÅ¯. V carském Rusku se pak dostalo do módy - hlavnÄ› mezi &scaron;lechtou a bohatým mÄ›&scaron;Å¥anstvem dávat dívkám latinská, Ä•i staroÅ™ecká jména. NicménÄ› Tatianu (neboli TaÅ¥ánu) proslavil aÅ¾ Pu&scaron;kin ve svém
románu EvÅ¾en OnÄ›gin. Je to krásné dílo, které se proslavilo po celém svÄ›tÄ›. TaÅ¥ána byla mlad&scaron;í dcera bohaté
statkáÅ™ky Larinové. Na oslavu jejích narozenin byl pozván i mladý &scaron;lechtický floutek OnÄ›gin a TaÅ¥ána se do nÄ›j
beznadÄ›jnÄ› zamilovala. Pro namy&scaron;leného OnÄ›gina ov&scaron;em byla "nezajímavá" a tak ji odmítl. PozdÄ›ji si rval
vlasy, neb z TaÅ¥ány vyrostla pÅ™ekrásná Å¾ena - která ov&scaron;em v dobÄ›, kdy tohle OnÄ›gin zjistil - byla uÅ¾ dávno
vdaná. Tak to v Å¾ivotÄ› chodí.... Lidi si prostÄ› nikdy neváÅ¾í toho, co mají... TáÅˆám, TaÅ¥ánkám, TániÄ•kám, Tatianám
pÅ™ejeme hodnÄ› &scaron;tÄ›stí v lásce a v Å¾ivotÄ› vÅ¯bec a aÅ¥ si svÅ¯j svátek hezky oslaví. Arno&scaron;t (30. 3.) je pÅ¯
germánského. je odvozeno od slova "ernst", coÅ¾ znamená Ä•estný, vytrvalý, pevný, pevný v rozhodnutí, vytrvalý v boji.
Arno&scaron;t je pak poÄ•e&scaron;tÄ›lý pÅ™epis. Obliba tohoto jména v na&scaron;ich zemích upadala, ale co se objevil na
obrazovkách seriál Nemocnice na kraji mÄ›sta, ovlivnil jeden z jeho hrdinÅ¯ - krásný primáÅ™ Arno&scaron;t BlaÅ¾ej (v
podání Josefa Abrháma) maminky natolik, Å¾e poÄ•et malých Arno&scaron;tÅ¯ zaÄ•al zase zvolna narÅ¯stat. KromÄ›
vý&scaron;e zmínÄ›ného primáÅ™e BlaÅ¾eje, mÅ¯Å¾eme zmínit téÅ¾ arcibiskupa praÅ¾ského Arno&scaron;ta z Pardubic, kt
nejbliÅ¾&scaron;ím spolupracovníkem a rádcem Karla IV. Dal&scaron;ím slavným Arno&scaron;tem je spisovatel Lustig,
historik Arne Novák a zcela urÄ•itÄ› nesmíme zapomenout na slavného spisovatele Ernesta Hemingwaye. V&scaron;em
Arno&scaron;tÅ¯m gratulujeme. Kvido (31. 3.) nebo také postaru psáno Quido. Je to jméno germánského pÅ¯vodu a je
odvozeno ze slova Wido - tedy lesní muÅ¾. NicménÄ› jiné prameny tvrdí, Å¾e se jedná o zkomoleninu slova guide - tedy
prÅ¯vodce, nebo, Å¾e se jedná o francouzskou obdobu jména Vít - tedy Guy. Patronem tohoto jména byl kostelník a
poutník jménem Guido (Wido), který se narodil v 10,století v Belgii. AÄ• byl synek obyÄ•ejného sedláka, dal se na víru a aby
své rozhodnutí potvrdil, rozhodl se pro pouÅ¥ z Å˜íma do Jeruzaléma. Na cestÄ› v&scaron;ak zemÅ™el a na jeho hrobÄ› se
zaÄ•aly dít zázraky. Úcta lidu k nÄ›mu tím pádem rostla a stal se posléze patronem sedlákÅ¯, Ä•eledínÅ¯, kostelníkÅ¯, zvoníkÅ¯,
obchodníkÅ¯, vozkÅ¯, a poutníkÅ¯. Za v&scaron;echny na&scaron;e slavné Quidy jmenujem Quida Mánesa - Ä•eského
malíÅ™e a Kvida - hrdinu Vieweghovy knihy "BájeÄ•ná léta pod psa". V&scaron;em KvidÅ¯m i QuidÅ¯m pÅ™ejeme hezkou
oslavu a hodnÄ› zdraví. Hugo (1. 4.) je jméno starogermánského pÅ¯vodu. Vzniklo ze slova "Hugu",které oznaÄ•ovalo
ducha, mysl - znamenalo tedy, Å¾e nositel jména je Ä•lovÄ›k duchaplný, moudrý, pÅ™emý&scaron;livý. Není tedy náhoda, Å¾e
jmenovali dva pÅ™ední dva francouz&scaron;tí teologové - tedy Hugo z Grenoblu, který se narodil v r. 1053 a stal se
biskupem a Hugo z Bonnevaux, ten byl synovcem jiÅ¾ vý&scaron;e zmínÄ›ného svÄ›tce a údajnÄ› se zaslouÅ¾il o smír mezi
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BedÅ™ichem I. a papeÅ¾em Alexandrem III. NicménÄ› HugÅ¯ u nás moc není, zato ve svÄ›tÄ› jich bÄ›há hodnÄ›. Za
v&scaron;echny jmenujme venezuelského presidenta a Fidelova kámo&scaron;e Huga Cháveze, milovníci scifi znají
spisovatele a vydavatele Huga Gernsbacka, a jméno Hugo Junkers se proslavilo hlavnÄ› v letectví. Ale i my mÄ›li jednoho
slavného Huga. Ano, ano, byl jím slavný filmový herec a milovník, Hugo Haas. BohuÅ¾el, jeho kariéra u nás skonÄ•ila tÄ›snÄ›
pÅ™ed válkou, kdyÅ¾ byl nucen - jakoÅ¾to Å½id - utéci pÅ™ed Hitlerem; a domÅ¯ se jiÅ¾ nikdy nevrátil... Jaká &scaron;koda.
NicménÄ› v&scaron;em HugÅ¯m, co tu máme, pÅ™ejeme, aby se jim dobÅ™e daÅ™ilo a mÄ›li hodnÄ› dÄ›tí, které by se jmeno
po nich, Ä•ímÅ¾ by se statistické údaje týkající se HugÅ¯, znaÄ•nÄ› zlep&scaron;ily. Erika (2. 4.) je jméno skandinávského
pÅ¯vodu. Je Å¾enskou formou jména Erik, nebo Erich. Toto jméno vzniklo na základÄ› staroislandského Eíríkur, coÅ¾
znamenalo "váÅ¾ený vládce". V&scaron;ak se tak jmenovala opravdu spousta skandinávských králÅ¯. TakÅ¾e Erika
znamená, Å¾e dotyÄ•ná je - nebo z ní mÅ¯Å¾e být - váÅ¾ená vládkynÄ›. Jak krásné a u&scaron;lechtilé. NicménÄ›, toto
jméno u nás moc v oblibÄ› není, ale spousta Erik je jednak ve Skandinávii a za druhé v nÄ›mecky mluvících zemích. Ale i
tak jich u nás Å¾ije skoro sedm tisíc. Móda je pÅ™eci nesmírnÄ› vrtkavá a jméno Erika zas krásnÄ› zvukomalebné, tak se
tÅ™eba doÄ•káme zmÄ›ny k lep&scaron;ímu. HolÄ•iÄ•ek se teÄ• rodí dost a jistÄ› se hodnÄ› maminkám bude Erika líbit. Tak dr
palce a Erikám pÅ™ejeme v&scaron;echno nejlep&scaron;í. PidÅ™ich
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