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ChtÄ›la bych vás upozornit na zajímavou akci: KaÅ¾dý rok první kvÄ›tnovou nedÄ›li se koná akce, která se traduje od
devadesátých let, a kterou vymysleli ve Velké Británii. "Vítání ptaÄ•ího zpÄ›vu." Jde o to, Å¾e se ráno, v urÄ•itý den a hodinu,
sejdou lidé po celé zemi, aby poslouchali probouzející se ptáky a spoleÄ•nÄ› s nimi vítali nový den.
A tak i v ÄŒechách se cca na osmdesáti místech kolem páté ráno scházejí nad&scaron;enci, s sebou mají dalekohled,
na sobÄ› turistickou obuv a obleÄ•ení do terénu... PtákÅ¯m nevadí, Å¾e k nim potichu pÅ™icházejí lidé; ti jen tak postojí, potich
pozorují a poslouchají, jak se ptáÄ•kové probouzejí. Hezké, Å¾e? Pokud pÅ¯jdete také, pÅ™eji vám krásné sluneÄ•né ráno i
celý den. PÅ˜EHLED AKCÍ VÍTÁNÍ PTAÄŒÍHO ZPÄšVU 2008. Rudolf (17. 4.) je velmi oblíbené jméno - a nejen u nás. Je
staronÄ›meckého pÅ¯vodu. Skládá se ze dvou slov "hrod " a "wolf" coÅ¾ dohromady znamená Slavný vlk. Je to jméno
velmi Ä•etné a kaÅ¾dý z nás má zajisté v rodinÄ› Ä•i okolí nÄ›jakého Rudu, Rudlu, Rudánka Ä•i Rudínka. Nesporný podíl na této
popularitÄ› má zajisté Rudolf II. Habsburský , král Ä•eský a uherský, císaÅ™ nÄ›mecký, narozený roku 1552 ve Vídni, který zem
roku 1512 v Praze. Jeho doba, která se nazývá rudolfínská, byla slavná a Praha se za jeho vlády stala významných
evropským hlavním mÄ›stem, kam pÅ™ijíÅ¾dÄ›lo mnoho slavných umÄ›lcÅ¯, vÄ›dcÅ¯, alchymistÅ¯ a jiných významných osobno
i matematikové, astronomové, fyzikové, lékaÅ™i atd. atd. Snad o Å¾ádném panovníkovi toho nebylo tolik napsáno, jako
právÄ› o Rudolfu II. U nás zná film CísaÅ™Å¯v PekaÅ™ a PekaÅ™Å¯v císaÅ™ nejspí&scaron; kaÅ¾dý. A je to s podivem - ale
dobové obrazy Rudolfa II, tak vás udiví nápadná podobnost s Janem Werichem, který téÅ¾ císaÅ™e ve filmu hrál. Krom
v&scaron;ech tÄ›ch císaÅ™Å¯ (neb Rudolf II. nebyl jediný) známe je&scaron;tÄ› mnoho dal&scaron;ích RudolfÅ¯, kteÅ™í se
proslavili. Je to napÅ™íklad vynálezce Rudolf Diesel, klavírista Rudolf Firku&scaron;ný, spisovatel Rudolf TÄ›snohlídek, herec
a taneÄ•ník Rodolfo Valentino, herec Rudolf Jelínek, hudební skladatel Rudolf PiskáÄ•ek, Ä•tyÅ™i generace hercÅ¯ RudolfÅ¯
Hru&scaron;ínských, otec a syn Rudolfové Deylové, klavírista Rudolf Rokl - a to bychom tu mohli psát celé hodiny. Tak
doufejme, Å¾e to Rudolfové královsky oslavili a Å¾e se jim daÅ™í dobÅ™e i nadále. Valérie (18. 4.) je jméno latinského
pÅ¯vodu. Je to Å¾enský protÄ›j&scaron;ek ke jménÅ¯m Valerius, nebo Valentinus - a tato jsou odvozena ze slova valens - coÅ¾
znamená silný, nebo také hodnotný. Valerie je tudíÅ¾ dívka nebo Å¾ena silná, ale také "nÄ›co platná". Ta první se narodila ve
tÅ™etím století na&scaron;eho letopoÄ•tu. Byla prý velice krásná, ov&scaron;em dala se na kÅ™esÅ¥anskou víru, proÄ•eÅ¾
zru&scaron;ila zasnoubení s pohanským vévodou a ten se na&scaron;tval a dal ji stít meÄ•em. A co se nestalo - po popravÄ›
dívka vstala, vzala svou hlavu a sledována konsternovaným publikem ode&scaron;la do kostela, kde ji knÄ›z Marcial
pokÅ™til. Tak vidíte - konec dobrý, v&scaron;echno dobré. I u nás se tu a tam nÄ›jaká ta Valérie najde - za v&scaron;echny
jmenujme zpÄ›vaÄ•ku Valerii Zahrynowskou a hereÄ•ky Valerii Kaplanovou (co hrála ty slavné babky) a Valérii Zawadskou Ä•eskou hereÄ•ku s nádherným hlasem. Rostislav (19. 4.) je jméno starobylé, slovanského pÅ¯vodu. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo
Rastislav - nemusíme býti lingvisty, abychom význam jasnÄ› sly&scaron;eli. Je to nÄ›kdo, kdo roste do slávy, nebo dává
rÅ¯st slávÄ›. Toto jméno dÅ™ív nenosil hned tak nÄ›jaký jouda - bylo to jméno vládcÅ¯. VÅ¯bec nejznámÄ›j&scaron;í z nich je
kníÅ¾e Rostislav I. Jeho sláva skuteÄ•nÄ› kaÅ¾dým dnem vzrÅ¯stala. Byl to on, kdo vybudoval nezávislou Velkou Moravu a by
to on, kdo povolal na Moravu z Byzance soluÅˆské bratry Konstantina (posléze Cyrila) a MetodÄ›je. Ale pro dobrotu na
Å¾ebrotu - jak se Å™íká. Nakonec byl zrazen svým synovcem Svatoplukem a vydán do Východofranské Å™í&scaron;e (coÅ¾ b
dne&scaron;ní NÄ›mecko), které leÅ¾ela Velká Morava tÄ›Å¾ce v Å¾aludku. Tam byl muÄ•en a dokonce i oslepen a nakonec v
utrpení zemÅ™el. No, doufejme, Å¾e se dne&scaron;ní Rostislavové takových koncÅ¯ nedoÄ•kají a Å¾e svÅ¯j svátek oslaví v
pohodÄ› a klidu. Marcela (20. 4.) Je Å¾enským protÄ›j&scaron;kem jména Marcellus - je z latiny a je rodovým jménem rodu
MarcellÅ¯ - Marcellus je vlastnÄ› zdrobnÄ›lina jména Marcus - tedy Marek, Marcellus je tedy MareÄ•ek. TakÅ¾e zakladatelem
slavného rodu MarcellÅ¯ byl vlastnÄ› "starej MareÄ•ek!" Marcus nicménÄ› znamená MarsÅ¯v - tedy nÄ›kdo, kdo je zasvÄ›cen
bohu války Marsovi. Ov&scaron;em jméno Mars vzniklo z Å™eÄ•tiny, a to z Å™eckého slova "mjarnamai!" coÅ¾ znamená
"Bojuj!" (japonsky se to Å™ekne "HadÅ¾ime!" - jak vÄ›dí v&scaron;ichni karatisté, judisté a dal&scaron;í milovníci bojových
sportÅ¯) - svÄ›t je prostÄ› malej a v&scaron;e souvisí se v&scaron;ím. V tÄ›chto souvislostech lze jméno Marcela pÅ™eloÅ¾it ja
"malinká bojovnice" - asi se dost vztekala, kdyÅ¾ byla v kolébce. V&scaron;em na&scaron;im Marcelám a Marcelkám
pÅ™ejem Å¾ivot veselý a aby se nikdy nemusely moc vztekat, nebo nedejboÅ¾e na&scaron;tvat. Alexandra (21. 4.) je Å¾ens
formou jména Alexandr. Znamená to "obránce (nebo obhájce) muÅ¾Å¯". Andros je totiÅ¾ Å™ecky "muÅ¾". Å½eny a dívky toh
jména bývají oslovovány téÅ¾ Sá&scaron;o, Sa&scaron;o, Sá&scaron;enko - nebo tako Alex. Z toho dÅ¯vodu bývá
jméno Alexandra povaÅ¾ováno za ruské - ale jak jiÅ¾ jsme si Å™ekli - není tomu tak. NicménÄ› i u nás je Alexander skoro
sedm tisíc. Mezi ty slavné mÅ¯Å¾eme poÄ•ítat spisovatelku Alexandru Berkovou, Ä•eskou botaniÄ•ku Alexandru Klaudisovou,
slovenskou spisovatelku Alexandru Pavelkovou - v zahraniÄ•í pak Alessandru Mussoliniovou - dceru neslavnÄ› proslulého
"duceho" a kontroverzní politiÄ•ku. EvÅ¾enie (22. 4.) je protÄ›j&scaron;kem muÅ¾ského jména EvÅ¾en, nebo Eugen. Toto jm
vzniklo z Å™eÄ•tiny , kde slovo "eu" znamená dobÅ™e a slovo "genus" znamená rod. Eugenus je tedy Ä•lovÄ›k urozený,
blahorodý, tedy nÄ›kdo, kdo se má dobÅ™e. U nás se toto jméno vyskytuje jen velmi málo - je jich tu celkem asi dvanáct
set. Ale - jak jiÅ¾ zde bylo nÄ›kolikrát Å™eÄ•eno - móda se mÄ›ní a rodí se spousta malých holÄ•iÄ•ek, jejichÅ¾ maminky hleda
jména - tak nám tÅ™eba pÅ™ibude i malých EvÅ¾enek. DrÅ¾me jim palce. VojtÄ›ch (23. 4.) je jméno jasnÄ› slovanského plÅ
PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo "Voje útÄ›cha!" - tedy byl to nÄ›kdo, kdo pÅ™iná&scaron;el útÄ›chu a posilu vojsku. NejslavnÄ›j&scaron;í nos
tohoto jména byl sv. VojtÄ›ch, Slavníkovec, syn Slavníka - vévody zliÄ•ských SlavníkovcÅ¯, kteÅ™í sidlili v Libici nad Cidlinou.
Tento rod byl nejvÄ›t&scaron;ím konkurentem rodu PÅ™emyslovcÅ¯ - a podle toho taky dopadl. Jak známo, PÅ™emyslovci se
s nikým moc nemazali a taky byl krutý stÅ™edovÄ›k ... výsledek jiÅ¾ známe. VojtÄ›ch byl velmi uÄ•enlivý, vzdÄ›laný a odpovÄ›d
není divu, Å¾e byl po smrti prvního praÅ¾ského biskupa DÄ›tmara jmenován jeho nástupcem. Ale VojtÄ›chovi se hrubÄ› nelíbily
pomÄ›ry, které v té dobÄ› v ÄŒechách vládly, i vydal se svým bratrem na pouÅ¥ do Å˜íma, kde oba vstoupili do
klá&scaron;tera. Ale neobsazené biskupství v Praze nedÄ›lalo dobrotu a tak se Boleslav II. vypravil osobnÄ› do Å˜íma a
VojtÄ›cha pÅ™ivedl nazpÄ›t. Bylo to v&scaron;ak je&scaron;tÄ› hor&scaron;í neÅ¾ pÅ™ed tím a VojtÄ›ch se rozhodl k odchod
podruhé. JelikoÅ¾ mezitím byli v&scaron;ichni jeho pÅ™íbuzní vyvraÅ¾dÄ›ni PÅ™emyslovci, VojtÄ›ch se domÅ¯ jiÅ¾ nikdy ne
vydal se k pohanským PrusÅ¯m, aby je obrátil na víru - nu, a nakonec i on byl 23. dubna 997 zavraÅ¾dÄ›n. No nedivte se http://www.kudlanka.cz
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vÅ¾dyÅ¥ byl stÅ™edovÄ›k. Jinak - VojtÄ›ch je u nás pomÄ›rnÄ› oblíbené jméno. Za v&scaron;echny jmenujme malíÅ™e VojtÄ›
Hynaise, VojtÄ›cha SteklaÄ•e, Ä•eského spisovatele, VojtÄ›cha Zamarovského - spisovatele a historika, VojtÄ›cha Náprstka spisovatele, cestovatele, národopisce a zakladatele Náprstkova Muzea a také Vojtu Kotka - mladého Ä•eského herce,
který zatím hraje jen puberÅ¥áky - ale kdo ví - tÅ™eba se Ä•asem vypracuje... PidÅ™ich
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