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KdyÅ¾ si poslechneme v&scaron;echny dosaÅ¾itelné televizní stanice, pak je&scaron;tÄ› rozhlas a pÅ™eÄ•teme si noviny, pop
mrkneme na internet - zjistíme, Å¾e se nám vystÅ™ídají v jeden moment v&scaron;echny druhy poÄ•así, neboÅ¥ kaÅ¾dý
meteorolog hlásá nÄ›co jiného. AÅ¥ uÅ¾ je to jak chce - máme tu máj, Ä•as lásky i rozmnoÅ¾ování -

(ostatnÄ› rozmnoÅ¾ovati se lze i za tÅ™eskutých mrazÅ¯ i za veder, coÅ¾ o to). Nu, ale prozatím je v&scaron;ude celkem hezk
tak se ÄŒe&scaron;ky a ÄŒechové líbejte, líbejte své lásky pod rozkvetlými stromy a pracujte na rozmnoÅ¾ování, aÅ¥ se nám
rodí co nejvíce na&scaron;ich milovaných ÄŒe&scaron;átek. Máme rádi poÄ•asívrtkavé je - proÄ• asi...KdyÅ¾ se blíÅ¾í horká
vlna,pÅ™ichází k nám z jihu - z Brna. Ze severu jde k nám chladnikdo nemá chladno rád. Od západu chodí
de&scaron;tÄ›a krom toho nÄ›kdy je&scaron;tÄ›uragány jako Emmato se ale dÄ›lat nemá. Zikmund (2. 5.) je jméno
staronÄ›meckého pÅ¯vodu. V tomto jazyce znÄ›lo jako Sigimund - coÅ¾ znamená &bdquo;vítÄ›zná ochrana", nebo
&bdquo;ochránce vítÄ›zství!. Toto jméno je jinak ve svÄ›tÄ› docela v oblibÄ›, nicménÄ› u nás moc ZikmundÅ¯ nenajdete. A
hádejte, kdo na tom má nejvÄ›t&scaron;í zásluhu --- ano ano, Zikmund Lucemburský, syn Karla IV. a královny AlÅ¾bÄ›ty
(neboli Eli&scaron;ky) PomoÅ™anské - to byla ta, co ohýbala ty meÄ•e. Zikmund mÄ›l pÅ¯vodnÄ› nastoupit na polský trÅ¯n, prot
byl zasnouben s Marií, dÄ›diÄ•kou polského a uherského trÅ¯nu, ale nÄ›jak to nepro&scaron;lo a taky Marii se do sÅˆatku moc
nechtÄ›lo a zasnoubila se s Ludvíkem Oreleánským. NicménÄ› Zikmund vpadl s vojskem do Uher, pÅ™inutil Marii, aby si ho
vzala a bylo vymalováno. V Uhrách vládl celkem úspÄ›&scaron;nÄ› a mÄ›li ho tam celkem rádi - ne tak ov&scaron;em v
ÄŒechách, které zdÄ›dil po smrti Václava IV. Pro ÄŒechy to byla Li&scaron;ka ry&scaron;avá, co vydala Husa katÅ¯m - Ä•ímÅ¾
si popularitu rozhodnÄ› nezískal a jedním z následkÅ¯ byly i husitské války... Ale nejenom tento Zikmund se u nás
proslavil - dal&scaron;í by byl napÅ™íklad spisovatel Zikmund Winter - v&scaron;ichni známe jeho slavné historické
romány Mistr Kampánus, Rozina Sebranec, nebo Nezbedný bakaláÅ™ - dvÄ› poslední díla byla zfilmována. Alexej (3. 5.) je
jméno Å™eckého pÅ¯vodu. Je odvozeno od slovesa alexein - coÅ¾ znamená bránit se, ochraÅˆovat. Toto jméno má
mnoho podob v rÅ¯zných jazycích, jako tÅ™eba nÄ›mecky Alex, polsky Aleksy, francouzsky a anglicky Alexis, italsky Alessio a pÅ™irozenÄ› rusky: Alexej. V Rusku je také nejvíce AlexejÅ¯ vÅ¯bec. Toto jméno nosili jak carové a &scaron;lechtici, tak i
prostí lidé. NejslavnÄ›j&scaron;í z ruských carÅ¯, nosících toto jméno, byl Alexej I. (MichajloviÄ• Romanov). Vládl od roku
1645 a jeho vládou poÄ•ala ruská absolutistická monarchie. Byl otcem slavného cara Petra I. a za své vlády Ä•elil
povstání StÄ›pana Razina. Dal&scaron;í slavný Alexej se jmenoval Brusilov a byl slavným ruským vojevÅ¯dcem. Jakbysmet
slavný byl Alexej Tolstoj, pÅ™íbuzný spisovatele Lva Tolstého (tedy nikoli Tolstoje - jak se nÄ›kdy mylnÄ› uvádí - je to totiÅ¾
pÅ™ídavné jméno a Ä•esky to znamená Tlustý - jako ten ná&scaron; ministr). Psal historické romány - tÅ™eba slavnou
trilogii KÅ™íÅ¾ová cesta, nebo román Petr I. - ale psal i scífka - jako napÅ™. Paprsky InÅ¾enýra Garina, Krasavice z Marsu a
podobnÄ›. U nás bohuÅ¾el smutnÄ› proslul bývalý ministr obrany a GottwaldÅ¯v zeÅ¥ Alexej ÄŒepiÄ•ka.No doufejme, Å¾e se
na&scaron;ich dal&scaron;ích AlexejÅ¯ proslaví ponÄ›kud pÅ™íjemnÄ›ji - coÅ¾ mu v&scaron;ichni ze srdce pÅ™ejeme. KvÄ›to
5.) je muÅ¾ské slovanské jméno a jazykologové se vzácnÄ› shodují na tom, Å¾e jde o Ä•eský pÅ™eklad latinského jména
Florián. Florián v latinÄ› je odvozen ze slova flos -kvÄ›tina, pÅ™iÄ•emÅ¾ druhý pád tohoto slova je floris. Jméno se pak
vykládá jako kvetoucí, rozko&scaron;ný, rozkvetlý. Moc KvÄ›toslavÅ¯ u nás není, ale i mezi nimi se tu a tam nÄ›kdo slavný
najde - je to napÅ™íklad Ä•eský jogín KvÄ›toslav MinaÅ™ík, Ä•eský literární vÄ›dec KvÄ›toslav Chvatík a Ä•eský plavec KvÄ›tos
Myslím, Å¾e KvÄ›toslavové slaví svÅ¯j svátek naprosto správnÄ› - na zaÄ•átku kvÄ›tna, kdy je jaro, v&scaron;echno kvete a
voní - tak i my pÅ™ejeme KvÄ›toslavÅ¯m (i kudlanÄ•ímu Flori@nkovi) krásnou oslavu se spoustou kvÄ›tÅ¯. Klaudie (5. 5.) je
Å¾enské jméno. pocházející z latiny - latinsky Claudus znamená "kulhavý".Jmenoval se tak jeden slavný Å™ímský císaÅ™, kte
stal císaÅ™em v podstatÄ› proti své vÅ¯li, protoÅ¾e on byl spí&scaron; spisovatelem a historikem. Jen málo Å™ímských císaÅ™
zemÅ™elo se&scaron;lostí vÄ›kem - byla to krutá doba. TakÅ¾e i slavný Claudius byl nakonec otráven houbami. Klaudie se
ov&scaron;em dostává u nás do módy a v posledních letech jich mnoho pÅ™ibylo. Lví zásluhu na tom má stále
krásná italská hereÄ•ka Claudia Cardinale a také nÄ›mecká modelka Claudia Schiffer.TakÅ¾e v&scaron;em Klaudiím
pÅ™ejeme v&scaron;e nejlep&scaron;í a aby byly pÅ™inejmen&scaron;ím stejnÄ› krásné, jako jejich slavné jmenovkynÄ›. A nejezte moc houby... Radoslav (6. 5.) je starobylé slovanské jméno, které je podle nomenologÅ¯ odvozeno od slova
"radÄ›ti" tedy starati se. NÄ›kteÅ™í ov&scaron;em tvrdí, Å¾e první Ä•ást je odvozena od slova "rád", jiní zas, Å¾e je to od slov
"raditi" tedy "dávati rady". TakÅ¾e Radoslav byl Ä•lovÄ›k slavný tím, Å¾e buÄ• se dobÅ™e staral, nebo dobÅ™e radil, a nebo rá
- kdo taky ne. AÅ¥ je to jak chce, RadoslavÅ¯ se u nás najde nÄ›co pÅ™es tÅ™i tisíce. NejslavnÄ›j&scaron;í Radoslav je samo
sebou druhdy krásný, nyní velmi vyzrálý - ale stále vynikající Ä•eský herec Radoslav Brzobohatý. Gratulujeme jemu i
v&scaron;em ostatním RadoslavÅ¯m a doufáme, Å¾e svÅ¯j svátek oslaví velmi rád. Stanislav (7. 5.) je slovanské muÅ¾ské
jméno, které je odvozeno od slova "stan" coÅ¾ znamená "pevnost". Význam jména se pak vykládá jako "upevni slávu",
"získej slávu vytrvalostí" - ale i "staÅˆ se slavným". CoÅ¾ mi pÅ™ijde nejpravdÄ›podobnÄ›j&scaron;í - kterápak maminka byl
nechtÄ›la slavného potomka, Å¾e? Jméno Stanislav je velmi oblíbeno v sousedním Polsku - dokladem toho je napÅ™.
Stanislav Lem - slavný spisovatel sci fi, u nás napÅ™íklad Stanislav DanÄ›k - Å¾e ho neznáte? - ale ano a velmi dobÅ™e - zpív
totiÅ¾ pod pseudonymem Wabi DanÄ›k (Rosa na kolejích). Mnozí z nás znají jméno slovenského fotbalisty Stanislava Grigy,
ale nejproslulej&scaron;í Stáník je synovec strýce Vika a floridský rentiér, atd. atd., který se z nádraÅ¾áka vypracoval aÅ¾ do
vlády - Stanislav Gross. Doufáme, Å¾e tato okolnost nebude mít za následek úbytek StanislavÅ¯, StáÅˆÅ¯ a StáníÄ•kÅ¯ u
nás...
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