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O POÄŒASÃ• A JMENINÃ•CH 14. TÃ•DNE
NedÄ›le, 13 duben 2008

Jednou jsi dole, jednou nahoÅ™e, mohlo by nám zpívat poÄ•así... Jednou je zima, pÅ™í&scaron;tÄ› omladina neví, co by uÅ¾ z
sebe svlékla... NebezpeÄ•nÄ› chladné meze na&scaron;tÄ›stí tuhle generaci uÅ¾ asi nenalákají. Zato mne jímá hrÅ¯za, kdyÅ¾
poslouchám zprávy a sly&scaron;ím Ä•ísla dopravních statistik: co lidí pÅ™ecenilo poÄ•así a svÅ¯j Å™idiÄ•ský um... A poÄ•así z
nemÅ¯Å¾e - je prostÄ› dubnové...
Richard (3. 4.) je jméno velmi slavné a pochází ze staronÄ›meckého "Ríchart" coÅ¾ znamenalo " tvrdý, pÅ™ísný vládce".
PÅ™iÄ•emÅ¾ první Ä•ást tohoto jména - tedy "rík"pochází z kelt&scaron;tiny a znamená "vládce, panovník"; od nÄ›ho je pak
odvozeno latinské slovo "Rex" - tedy "král". Evropa je prostÄ› malý kontinent a jako se jím celkem bez problémÅ¯
potulovali lidé, "potulovala" se s nimi i jména a patÅ™iÄ•nÄ› se vyvíjela. Richard je velmi oblíbené jméno - jmenoval se tak
napÅ™íklad anglický král Richard - Lví srdce,který se sice narodil ve Francii a dostalo se mu francouzské výchovy, ale
proslavil se jako král anglický. Milovníci Shakespeara znají jeho drama Richard III., kde je tento panovník líÄ•en jako
krveÅ¾íznivé monstrum. Ve skuteÄ•nosti nebyl Richard III. o nich krveÅ¾íznivÄ›j&scaron;í, neÅ¾ kterýkoli jiný král a vládce. Ho
a laskavé oveÄ•ky se nikdy k vládÄ› a moci totiÅ¾ nedostaly. Shakespearova averze byla patrnÄ› vyvolána tím, Å¾e Å¾il za
vlády TudorovcÅ¯, zatímco Richard III. byl York. Slavných RichardÅ¯ je na svÄ›tÄ› "neurékom", takÅ¾e jmenujme napÅ™.
hudebního skladatele Richarda Wágnera, lamaÄ•e srdcí Richarda Gera, spisovatele a dobrodruha Richarda Halliburtona,
a téÅ¾ herce Richarda Burtona, který pÅ™ed tím, neÅ¾ se upil k smrti, se staÄ•il dvakrát oÅ¾enit s Liz Taylorovou... Ivana (4.
Å¾enskou formou muÅ¾ského jména Ivan. A Ivan je - jak jiÅ¾ jsme zde nÄ›kolikrát probírali - jednou z nesÄ•etných variant
starobylého jména Jan. NicménÄ› Ivana je jméno velice moderní a vzniklo a zaÄ•alo se uÅ¾ívat aÅ¾ v polovinÄ› 20. století. PÅ™
tím se bylo moÅ¾no tu a tam setkat se jménem Ivanka, které k nám pÅ™i&scaron;lo z jihoslovanských zemí. Ivanky se k
nám dostaly po první svÄ›tové válce. TudíÅ¾ je to jméno velmi oblíbené a v zemích koruny Ä•eské jej nosí víc jak sedmdesát
tisíc Å¾en a dívek. Za v&scaron;echny slavné si pÅ™ipomeÅˆme hereÄ•ky Ivanu Andrlovou, Ivanu Chýlkovou a Ivanku Devátou
Miroslava (5. 4.) je velice oblíbené a velmi roz&scaron;íÅ™ené Ä•eské jméno. Je to Å¾enská forma muÅ¾ského jména
Miroslav a pÅ™edpokládá se, Å¾e jde o Ä•eský pÅ™eklad BedÅ™i&scaron;ky, nebo Frederiky, ale i Ireny, neb v&scaron;echna
jména pocházejí z Å™eckého "eirené" - tedy "mírumilovná". Jméno je to nesmírnÄ› oblíbené a zajisté kaÅ¾dý z nás nÄ›jakou
tu Mirku, Mirunku, Míru nebo MireÄ•ku zná, nebo ji má v rodinÄ›. TakÅ¾e co dodat... Vendula (6. 4.) Toto jméno se jako
samostatné v kalendáÅ™i objevilo aÅ¾ teprve nedávno. Ale je prastaré, jedná se o zdrobnÄ›linu jména Václava, coÅ¾ je
Å¾enská forma jména Václav - tedy "více slávy". NicménÄ› Venduly a Vendulky byly v ÄŒechách vÅ¾dy oblíbené pÅ™ipomeÅˆme si napÅ™íklad operu BedÅ™icha Smetany "HubiÄ•ka", jejíÅ¾ hlavní hrdinkou je dívka jménem Vendulka. Podl
statistických údajÅ¯ je u nás Vendul a Vendulek pÅ™es dvanáct tisíc - z nichÅ¾ poslední dobou nejznámÄ›j&scaron;í je
&bdquo;ta" Svobodová, manÅ¾elka hudebního skladatele Karla Svobody. HeÅ™man a Hermína (7. 4.) Jméno Herman ve
staronÄ›mÄ•inÄ› znamenalo "pán vojska" nebo "váleÄ•ník". Å½enská forma - tedy Hermína, pak znamená váleÄ•nice.
Jméno HeÅ™man je Ä•eskou variantou staronÄ›meckého jméno Hermína Ä•i francouzské Germaine - bylo obvykle dáváno
dívenkám nÄ›Å¾ným a kÅ™ehkým, které mÄ›ly romantické maminky. Za na&scaron;e Hermínky pÅ™ipomeÅˆme Hermínku
Frankovou, vynikající Ä•eskou scénáristku a Hermínu Týrlovou, jejíÅ¾ animované filmy jsou svÄ›tovÄ› proslulé. I HermanÅ¯ a
HeÅ™manÅ¯, kteÅ™í se proslavili, mÅ¯Å¾eme nalézt spoustu. A nemusí to být zrovna smutnÄ› proslulý Hermann Goering. U ná
nejznámÄ›j&scaron;í pan HeÅ™man z Bubna, který byl udatný a u svého krále na slovo vzatý. Proslavil se i tím, Å¾e si ze svých
cest pÅ™ivezl ochoÄ•eného lva, kterému zachránil Å¾ivot a lev ho pak v&scaron;ude následoval jako pejsek. Lev se p smrti
svého pána velice trápil. Nepil a neÅ¾ral, aÅ¾ po&scaron;el. Byl pohÅ™ben spolu se svým pánem. Hezký pÅ™íbÄ›h, Å¾e ? E
4.) nebo také Emma. Co se týÄ•e pÅ¯vodu, tak se jazykologové ne zcela shodnou. Podle nÄ›kterých je to zdrobnÄ›lina jména
Emílie z latinského "Aemulus" - tedy soutÄ›Å¾ící, soupeÅ™ící, podle jiných ze staronÄ›meckého Erma, která je zkrácenou formo
jména Ermentraud , Irmentraud, nebo Irmgard - coÅ¾ v pÅ™ekladu údajné znamená "celá milovaná" nebo "peÄ•ovatelka"
nebo "veselá". CoÅ¾ je dobÅ™e, neboÅ¥ veselí je nám velmi zapotÅ™ebí. I známé Emy i Emmy by se na&scaron;ly.
PÅ™edev&scaron;ím je to slavná Ä•eská zpÄ›vaÄ•ka Ema Destinová, Emma se jmenovala i manÅ¾elka Charlese Darvina - a
nesmíme zapomenout ani na Emmu Srncovou, která maluje krásné a poetické obrázky. Du&scaron;an (9. 4.) Jméno
k nám pÅ™i&scaron;lo z horkého slovanského jihu. Jedná se z zdrobnÄ›linu jména Duchoslav, tedy Ä•lovÄ›k, který se
proslavil svým odváÅ¾ným duchem. Nebo svou laskavou du&scaron;í. Je to tedy jméno muÅ¾Å¯ odváÅ¾ných, stateÄ•ných a
spravedlivých. Jmenovalo se tak mnoho srbských králÅ¯. U nás je Du&scaron;an stále velmi oblíben - zvlá&scaron;tÄ›
pak na MoravÄ›. Celkem jich u nás Å¾ije okolo &scaron;estnácti tisíc. Je to prostÄ› takové nÄ›Å¾né a odu&scaron;evnÄ›lé a lib
znÄ›jící jméno. Za v&scaron;echny slavné na&scaron;e Du&scaron;any pak jmenujme Ä•eského reÅ¾iséra Du&scaron;ana
Kleina, který krom slavných"BásníkÅ¯" natoÄ•il i spoustu detektivek.. PidÅ™ich
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