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Pr&scaron;í, pr&scaron;í, jen se leje, kampak letos pojedeme? Nepojedem do Chorvatska, protoÅ¾e si nemÅ¯Å¾em vzít
salám a &scaron;pagety a kondenzované mléko a chleba a konzervy a.... A nepojedem ani do Å˜ecka, protoÅ¾e je tam
"zemÄ›tÅ™as"... Co takhle pro zmÄ›nu jet nÄ›kam na ryby? NÄ›kam, kde je teplo a kde si mÅ¯Å¾ete s rybiÄ•kama dokonce poh

Dobroslav (5.6.) Význam tohoto jména je na první pohled jasný. Dobroslav je &bdquo;Ä•lovÄ›k, který svými Ä•iny oslavuje dobr
Toto jméno je roz&scaron;íÅ™eno u JihoslovanÅ¯, RusÅ¯ a PolákÅ¯. U nás jsou Ä•astÄ›j&scaron;í domácí formy Slávek,
Sláva nebo Dobro&scaron;, ve staroÄ•e&scaron;tinÄ› Å™íkávali DobroslavÅ¯m i Dobe&scaron;. Å½enským protÄ›j&scaron;kem
jména je Dobroslava, které se Å™íkává Dobru&scaron;e nebo Dobru&scaron;ka. U nás je DobroslavÅ¯ asi &scaron;est
set. TakÅ¾e nic moc- ale kdo ví, máme baby-boom, kaÅ¾dé hezké a neobvyklé jméno se hodí. Norbert (6.6.) Dnes se
vzácnÄ› shodují obÄ•anský i církevní kalendáÅ™ na tom, Å¾e má svátek Norbert. Toto staronÄ›mecké jméno pÅ™ekládají
jazykovÄ›dci jako &bdquo;slavný seveÅ™an". První sloÅ¾ku totiÅ¾ tvoÅ™í název severu a druhou beraht, coÅ¾ znamenalo pr
&bdquo;jasný" nebo &bdquo;skvÄ›lý". Existuje i Svatý Norbert - pÅ¯vodnÄ› sice na knÄ›ze vystudoval, ale nebavilo ho to. Å½il
celkem veselým a hÅ™í&scaron;ným Å¾ivotem. Ale jednou jel na koni, zastihla ho bouÅ™e a práskl do nÄ›j blesk. Ale kupodivu
nezabil. KdyÅ¾ se vzpamatoval, prozÅ™el a zaÄ•al putovat a kázat jako potulný kazatel. ZaloÅ¾il dokonce Å™ád premonstrátÅ
kteÅ™í razili Å™eholi Å¾ivota v chudobÄ› a ve skromnosti. Pro nás je zajímavé to, Å¾e po své smrti byl pochován na pÅ¯dÄ›
Strahovského lá&scaron;tera. NorbertÅ¯ je u nás celkem tisíc dvÄ› stÄ› osmdesát, coÅ¾ není na tak malý národ zase
zanedbatelné mnoÅ¾ství. A tÅ™eba nám zase nÄ›jací pÅ™ibudou - jeden nikdy neví, móda je vrtkavá, miminek je spousta....Za
na&scaron;e slavné Norberty jmenujme Ä•eského spisovatele Norberta Frýda. Iveta - Slavoj (7.6.) Zdá se, Å¾e zatímco
nám jmen geometrickou Å™adou pÅ™ibývá, poÄ•et dnÅ¯ v roce je konstantní a tudíÅ¾ se nám obÄ•as stane, Å¾e v jeden den
máme oslavence dva. K tomu právÄ› dochází dnes. Je to jednak Iveta nebo téÅ¾ Yveta. Je to Å¾enský protÄ›j&scaron;ek
jména Ivo (nebo také Yvo). Jméno je staronÄ›meckého pÅ¯vodu a znamená "tisový luk". Ivet a Yvet je u nás pÅ™es
padesát tisíc, takÅ¾e je to jméno, jehoÅ¾ obliba neutuchá a doufejme, Å¾e tomu tak bude i v budoucnu. Za v&scaron;echny
slavné Ivety jmenujme Yvettu HlaváÄ•ovou - Ä•eskou plavkyni, Ivetu Barto&scaron;ovou - Ä•eskou zpÄ›vaÄ•ku a Ivetu
Kornovou - Ä•eskou hereÄ•ku.
Ve stejný den jako Iveta má svátek Slavoj. Je to muÅ¾ské jméno slovanského pÅ¯vodu, jeho význam je obvykle
vykládán jako &bdquo;slavný" nebo konkrétnÄ›ji - &bdquo;slavný vojevÅ¯dce". Zatímco obliba Slavoje jako kÅ™estního jména
je spí&scaron;e na ústupu, pÅ™etrvává toto jméno v názvech mnoha sportovních klubÅ¯.
Toto slovanské jméno je u nás roz&scaron;íÅ™eno pÅ™edev&scaron;ím díky Královéhradeckému rukopisu a lze je vyloÅ¾it
jako "slavný". NÄ›kteÅ™í badatelé se domnívají, Å¾e jde o Ä•eskou obdobu nÄ›meckých jmen Robert, Rupert, Lotar nebo Å™e
Kletuse. Medard (8.6.) je muÅ¾ské jméno germánského pÅ¯vodu. Vznikl ze slov maht - &bdquo;moc" a hardus &bdquo;tvrdý". Medard je tedy mocný a pÅ™ísný chlapík, kterého není radno pÅ™íli&scaron; provokovat. Známá pranostika o
MedardovÄ› kápi, co Ä•tyÅ™icet dní kape, nám naznaÄ•uje, Å¾e pr&scaron;í-li v tento den, tak dé&scaron;Å¥ patrnÄ› hned tak
nepÅ™ejde. NicménÄ› Medard bývá zobrazován s úsmÄ›vem na rtech, proto je povaÅ¾ován za patrona proti bolestem zubÅ¯.
Vedle toho je je&scaron;tÄ› patronem sedlákÅ¯, vinaÅ™Å¯ a sládkÅ¯. Lidé se k nÄ›mu také modlili za suché poÄ•así pÅ™i
senoseÄ•i, za úrodu polí a vinic, také proti horeÄ•ce a choromyslnosti. Stanislava (9.6.) Význam jména je stejný jako u jeho
muÅ¾ského protÄ›j&scaron;ku - "upevni slávu", "staÅˆ se slavnou". V martyrologiu svatých není toto jméno zastoupeno,
pÅ™esto je jeho obliba velká. Nejenom u nás bychom na&scaron;li mnoho StáÅˆ a StániÄ•ek, jsou i v Polsku, Bulharsku,
na Slovensku a na BalkánÄ›. Jak je vidÄ›t, je to jméno pÅ™ímo v&scaron;eslovanské. Stanislav je u nás skoro dvaadvacet
tisíc. Je to tedy jméno stále oblíbené. Za v&scaron;echny slavné jmenujme operní pÄ›vkyni Stanislavu SouÄ•kovou a
hereÄ•ku a dabérku Stanislavu Jachnickou, která nám tak krásnÄ› dabuje Phoebe z "PÅ™átel". Gita (11.6.) k nám
pÅ™i&scaron;la pÅ™es Slovensko z MaÄ•arska, je to zdrobnÄ›lina jména Margita - a uÅ¾ jsme doma... je to na&scaron;e stará
dobrá známá Markéta, Margareta, Margarete, Margaret, Peggy, Margarethe...atd. atd. Toto jméno se roz&scaron;íÅ™ilo
po celém svÄ›tÄ› a není zemÄ›, kde by nebylo populární. Jeho pÅ¯vod v&scaron;ak není v MaÄ•arsku, ale nÄ›kde mnohem
dále, a to v Indii. Tam jméno, které v originále zní "MadÅ¾árí", znamená Perla. No a z Indie bylo do Persie
(dne&scaron;ního Íránu) jen skok a odtud byla cesta do svÄ›ta otevÅ™ena. Z Persie k nám pÅ™i&scaron;la nejen Markéta,
ale i spousta jiných vÄ›cí, jako tÅ™eba koberce, &scaron;achy, rÅ¯Å¾e, p&scaron;enice, hru&scaron;ky a mnoho dal&scaron;ích
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uÅ¾iteÄ•ných vÄ›cí. Z Persie k nám téÅ¾ pÅ™i&scaron;el talentovaný zpÄ›vák Ali Amiri. U nás mnoho Git není, ty co tu jsou,
pocházejí pÅ™edev&scaron;ím ze Slovenska nebo z MaÄ•arska.Tak jim pÅ™ejeme, aÅ¥ se jim tu líbí a aÅ¥ jsou tu
&scaron;Å¥astné. Bruno (14.6.) Toto jméno je staronÄ›meckého pÅ¯vodu. Znamená hnÄ›dý (odtud slovo braun), snÄ›dý,
opálený, brunet. Germáni, jak víme, bývali vÄ›t&scaron;inou hodnÄ› svÄ›tlí, svÄ›tlovlasí, nebo zrzaví, takÅ¾e opálený a tmavovl
Ä•lovÄ›k zaruÄ•enÄ› budil pozornost. Bruno je vlastnÄ› latinskou verzí staronÄ›meckého slova Brun. Jeden takový byl i Bruno z
Querfurtu (Sasko), který se stal patronem Pruska. Narodil se kolem roku 974, vydal se na duchovní dráhu a roku 1004 byl
jmenován magdeburským biskupem. Rozhodl se, Å¾e se bude vÄ›novat pÅ™edev&scaron;ím obracení SlovanÅ¯. Slovo BoÅ¾í
hlásal v Sedmihradsku, v západním Rusku a potom v Prusku, proto jej také nazývali "druhým apo&scaron;tolem Pruska"
(po praÅ¾ském VojtÄ›chu Slavníkovci). Jeho mise zde v&scaron;ak nedopadla dobÅ™e - pravdÄ›podobnÄ› 9. nebo 14. bÅ™ez
roku 1009 byl na jedné výpravÄ› v Braunsbergu (Polsko) zavraÅ¾dÄ›n. Jojo, v rozporu s obecnÄ› vÅ¾itým názorem, ani Slovan
nebyly Å¾ádný nÄ›Å¾ný holubiÄ•ky. No, doba byla krutá, kdo ví, jak by to s nimi jinak dopadlo. BrunÅ¯ u nás Å¾ije asi devÄ›t se
coÅ¾ není moc, ale tÅ™eba se i to Ä•asem zmÄ›ní. Za v&scaron;echny známé jmenujme rakouského právníka a politika, který
nosil "typicky rakouské jméno" - Bruno Kreisky. V&scaron;em gratuluje PidÅ™ich
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