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ÄŒtvrtek, 21 Ä•erven 2007

Venku je vedro k padnutí a vzduch by se dal krájet. Na&scaron;tÄ›stí není vlhko, jen dusno k zalknutí. Takovéhle teploty
jsou bÄ›Å¾né v místech pÅ™ímoÅ™ských, jako je napÅ™íklad New York. Tedy minimálnÄ› Ä•tyÅ™i mÄ›síce. UÅ¾ jsem tam d
nebo tÅ™i? KaÅ¾dopádnÄ› uÅ¾ po prvním kroku z leti&scaron;tÄ› &bdquo;na vzduch&ldquo; dostáváte tvrdou vlhkou
rozpálenou pÄ›stí mezi oÄ•i,
jste v okamÅ¾iku zahaleni témÄ›Å™ neproniknutelným poklopem specifického vzduchozápachu.
ProtoÅ¾e New York se
neustále myje. Ulice se sprchují: nejprve nutná desinfekce, pak proudy vody. Od kvÄ›tna do Å™íjna. Tento rok mám pocit,
Å¾e kdyÅ¾ ne já tam, pÅ™ijelo tamÄ›j&scaron;í poÄ•así za mnou. Kolem Ä•tvrté ranní mÄ› probudilo silné burácení a okna
dostávala poÅ™ádnÄ› zabrat. Dé&scaron;Å¥, který bubnoval na sklo, vydával hlasitou melodii totoÅ¾nou se zvukem
sypajícího se &scaron;tÄ›rku. I teÄ• je obloha znovu dotmava, dal&scaron;í z mnoha leto&scaron;ních bouÅ™ek na sebe nedá
dlouho Ä•ekat, a já jen myslím na chudáky, které voda znovu vyplaví... Alois (21. 6.) Jméno je variantou jména Ludvík, Ä•ili
Louis, Luis, Luigi &ndash; coÅ¾ vzniklo ze starofrancouzského Lowis, Lois (pozdÄ›ji Louis) aÅ¾ Ludwig. Z toho Ludvíka vlastnÄ
vznikl Alois - pÅ™evodem do arab&scaron;tiny - neb Al je urÄ•itý Ä•len (jako der, nebo the) a vlastnÄ› znamená ten, Ä•ili Al Louis
Jo, tajúplné jsou vzniky jmen. Samo jméno pochází ze slova Hlud - Ä•ili slavný a wig - bojovník - Ä•ili nÄ›kdo, kdo je slavným
bojovníkem, nebo se proslavil v boji. Známých a slavných tohoto jména byly spousty - Louis de Funés, v&scaron;ichni
králové Ludvíkové, Ludwig van Beetowen, atd. atdJinak existoval Svatý Alouis, syn to Ferdinanda z Gonzagy, kníÅ¾ete
Å™í&scaron;e Å™ímské, a markrabÄ›te Castiglionského, který se narodil v r. 15,3, 1568 v Castiglione u Brescii. Je&scaron;tÄ› m
nebylo ani 18 let, kdyÅ¾ pÅ™es nesouhlas rodiÄ•Å¯ vstoupil do Tovary&scaron;stva JeÅ¾í&scaron;ova (k onÄ›m známým
JezuitÅ¯m) a ,jako Å™eholník byl tak horlivý, Å¾e si aÅ¾ po&scaron;kodil své zdraví. Poté, co v Å˜ímÄ› vypukla nakaÅ¾livá epi
niÄ•eho nedbal a jen se staral o nemocné. Sám se nakazil a zemÅ™el 21. 6.1561. Tento LojzíÄ•ek byl posléze papeÅ¾em
prohlá&scaron;en za svatého a patrona studující mládeÅ¾e. U nás je pár slavných AloisÅ¯ &ndash; vzpomeÅˆme na
Jiráska, Mr&scaron;tíka a Hábu, na&scaron;e spisovatele. A uÅ¾ vÅ¯bec nesmíme zapomenout na pana Aloise
Alzheimera - onoho nÄ›meckého psychiatra a neuropatologa, který &bdquo;krade babiÄ•kám vajíÄ•ka z lednice, schovává
klíÄ•e a brejle&hellip;&ldquo; a vÅ¯bec mÅ¯Å¾e za v&scaron;echno, co kdy a kde zapomeneme. Pavla ( 22. 6.) je Å¾enskou
podobou slova Paulus - tedy malý. Malá nemusí být Pavla postavou, ale hlavnÄ› se to uÅ¾ívalo i jako zdrobnÄ›lina - tÅ™eba "ty
moje malá" - nebo "na&scaron;e maliÄ•ká udÄ›lala první krÅ¯Ä•ek" - Ä•ili je to jméno nÄ›Å¾né a mazlivé. Malých (i velkých) díve
tohoto jména u ná&scaron; Å¾ije pÅ™es 42 tisíc... O dívce jménem Paula psal ver&scaron;e slavný Å™ímský básník Publius
Ovidus Naso - který se o vý&scaron;ce jím opÄ›vované dívky ov&scaron;em nezmínil. Den byl vÄ›nován muÄ•ednici Paule,
která byla 22. Ä•ervna r. 305 v Malaze ukamenována pro &scaron;íÅ™ení kÅ™esÅ¥anské víry. Nebo snad byla malá
potvÅ¯rka? ZdeÅˆka (23. 6.) je to Å¾enská varianta jména ZdenÄ›k. Toto jméno údajnÄ› nabylo obliby po první svÄ›tové válce,
kdy se &scaron;lágrem stala píseÅˆ ZdeniÄ•ko má. NicménÄ› toto jméno je slovanského pÅ¯vodu, je zdrobnÄ›linou jména
Zdeslav, Zdeslava a je odvozeno od slovesa dÄ›lati, sdÄ›lati, udÄ›lati - - tedy nÄ›kdo, kdo se udÄ›lal slavným, kdo se proslavil.
NicménÄ› nÄ›které prameny uvádÄ›jí, Å¾e ZdenÄ›k je pÅ™eklad latinského jména Sidonius - tedy Ä•lovÄ›k, který pochází ze S
- takto se ve starovÄ›ku nazývalo libanonské mÄ›sto Saidá. Je to hezké jméno, u nás jej nosila Zdenka Braunerová malíÅ™ka, Zdenka Baldová - slavná hereÄ•ka, Zdenka Deitchová - animátorka Ä•ekých filmÅ¯ - a taky ZdeniÄ•ka, které pan
výpravÄ•í HubiÄ•ka dával na zadeÄ•ek razítka&hellip; Jan (24. 6.) má jméno pÅ¯vodu hebrejského - vzniklo ze dvou Ä•ástí Jo
(zkrácenÄ› Jahve - tedy bÅ¯h a chanán - smilovat se) Ä•ili "bÅ¯h se smiloval" nebo &bdquo;bÅ¯h je milostivý". Latisky psaný
Ioanus se zmÄ›nil naJonannes - zdrobnÄ›lina Hannes, Hans - a uÅ¾ v tom sly&scaron;íme krásného Ä•eského Honzu, hrdinu
na&scaron;ich pohádek. Jiné varianty tohoto jména jsou John, Juan, Jean, Giovanni a tak bychom mohli psát celý
den.A slavných JanÅ¯ je plný svÄ›t&hellip;Po Svatojánské noc máme oficiálnÄ› léto. Kdo chtÄ›l, mohl jít o pÅ¯lnoci do lesa,
hledat zlaté kapradí. Nebo mohl vidÄ›t trpajzlíÄ•ka u modrého ohýnku &ndash; v obou pÅ™ípadech by se domohl bohatství..
Také zaÄ•ínají vyletovat svÄ›tlu&scaron;ky a svítícími prdelkami lákají své partnery k lásky hrám. ZároveÅˆ v&scaron;ak mají
tuto noc své rejdy i zlé mocnosti - takÅ¾e lépe neriskovat, do lesa o pÅ¯lnoci radÄ›ji nechoÄ•te - ani pod vlivem bujarých
oslav. Ivan (25. 6.) je ruský, resp. staroslovÄ›nský pÅ™epis latinské varianty jména Jan - není to tedy jméno pÅ¯vodem ruské,
jak se mnozí domnívají. V pravoslavném kalendáÅ™i byly ov&scaron;em svÄ›tcÅ¯, Ä•i jinak proslavených IvanÅ¯ velmi mnoho jelikoÅ¾ dÄ›tí se rodilo hodnÄ› a vÄ›t&scaron;inou bývaly pojmenovány po svÄ›tci, v jehoÅ¾ den se narodily, pÅ™ípadnÄ› po t
dÄ›deÄ•kovi - je IvanÅ¯ naseto. Jablko by mezi nimi nepropadlo. I my jsme mÄ›li svého Ivana, byl jím poustevník, který Å¾il ve
druhé polovinÄ› devátého století v údolí Berounky, a Å¾ivil se mlékem ochoÄ•ených laní. ÚdajnÄ› pocházel z mocného a
bohatého rodu, ale dal pÅ™ednost duchovnímu Å¾ivotu v lÅ¯nÄ› pÅ™írody. Prý si ho oblíbil kníÅ¾e BoÅ™ivoj a jeho Å¾ena Lu
smrti byl pak pochován na bÅ™ehu lodÄ›nického potoka, kde nejprve vznikla kaple Sv, Jana pod Skalou, pozdÄ›ji velký
kostel. Bývalo to velmi oblíbené poutní místo. Pojedete-li na Karl&scaron;tejn - je to kousek. Slavných IvanÅ¯ jsou taky
mraky: Veliký, Hrozný, Pavlov, Klíma, VyskoÄ•il, Jirous, Skála, Lendl, Ha&scaron;ek a dal&scaron;í a dal&scaron;í. To bude
bohatýrská oslava&hellip; Adriana (26. 6.) má kouzelné jméno, vonící dálkami, neb je Å¾enskou podobou jména
Adrianus, Hadrianus - tedy &bdquo;Ä•lovÄ›k pocházející z Å™ímského mÄ›sta Adria&ldquo;. Jméno dalo název i moÅ™i
(Adriatickému - tedy Jaderskému). NejslavnÄ›j&scaron;ím nositelem tohoto jména byl Å™ímský císaÅ™ Hadrian (Hadrianus),
který Å¾il v r. 117 aÅ¾ 138 po Kristu. Mj. si nechal postavit nádhernou hrobku, která se posléze stala souÄ•ástí
vatikánského státu pod názvem AndÄ›lský hrad. Dívek a Å¾en Adrian je u nás kolem Ä•tyÅ™ tisíc - a jméno si stále získává
na oblibÄ› nejen svou zvukomalebností, ale i pÅ™íjemnými emocemi, které vyvolává. Ladislav (27. 6.) má královské
jméno slovanského pÅ¯vodu. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Vladislav - tedy nÄ›kdo, kdo slavnÄ› vládne, nebo je slavným vládcem, ale
pro nÄ›které národy byla skupina po sobÄ› jdoucích souhlásek &bdquo;VL&ldquo; nevyslovitelná. Tak vznikl Ladislav.
Jeden se stal dokonce svatým. Byl to Ladislav Uherský, který se narodil roku 1040 v Polsku a pocházel z rodu ArpádovcÅ¯.
Na uherský trÅ¯n usedl v r. 1044 a zasadil se o upevnÄ›ní kÅ™esÅ¥anství v Uhrách a postavení uherské koruny v EvropÄ›.
SamozÅ™ejmÄ›, v&scaron;ak to také nebyl Å¾ádný hodný králíÄ•ek, nýbrÅ¾ velmi krutý váleÄ•ník. I my máme mnoho slavných
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obchodník, - nu, urÄ•itÄ› i vy máte a znáte nÄ›jaké ty vynikající Ladislavy. TakÅ¾e i oslavy budou asi veliké,
gratulujeme. PidÅ™ich .
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