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O POÄŒASÃ• A JMENINÃ•CH 26. TÃ•DNE
PÃ¡tek, 29 Ä•erven 2007

Na jihovýchodÄ› Evropy stoupá poÄ•et obÄ›tí veder. KvÅ¯li vysokým teplotám zemÅ™elo uÅ¾ padesát lidí, zejména v Rumunsk
Å˜ecko k tomu trápí rozsáhlé lesní poÅ¾áry. Problémy má také Itálie, kde se uÅ¾ projevuje nedostatek vody. V Å˜ecku
panují nejhor&scaron;í vedra za posledních 110 let, vyÅ¾ádaly si uÅ¾ nejménÄ› devÄ›t Å¾ivotÅ¯. TeplomÄ›ry tam nÄ›kolik dní
ukazovaly aÅ¾ 46 stupÅˆÅ¯ Celsia.

V ÄŒechách se mezitím trochu ochladilo, ale slibnÄ› to moc nevypadá. Obchody s klimatizacemi mají i u nás Å¾nÄ›....

Lubomír (28.6.) - krásné slovanské jméno - mír a láska - Ä•lovÄ›k, který miluje svÄ›t, klid a taky poÅ™ádek. Mít doma Lubomí
by mÄ›la být prostÄ› výhra. V nÄ›kterých pramenech se tvrdí, Å¾e jméno je Ä•eským pÅ™ekladem Å™eckého jména Irenej (E
tedy opÄ›t Mírumilovný), podle dal&scaron;ích pramenÅ¯ je toto jméno významovÄ› podobné slovanskému Miroslav a
nÄ›meckému Friedrich (tedy BedÅ™ich). LubomírÅ¯ u nás Å¾ije kolem osmadvaceti tisíc, tak snad je mezi nimi opravdu nÄ›jak
ten &bdquo;vÄ›rnÄ› a klidnÄ› milující, co Å™íkáte? Za v&scaron;echny na&scaron;e Lubomíry bych ráda pÅ™ipomenula Lubom
Lipského a Kostelku - bájeÄ•né herce. V politicích uÅ¾ takovou kliku nemáme &ndash; LubomíÅ™i jsou napÅ™.
&Scaron;trougal, Zaorálek&hellip; Petr a Pavel (29. 6.) - o hospodÄ› u TaterÅ¯ se tu psalo uÅ¾ jednou. Nyní zmíním
tamÄ›j&scaron;í dvojÄ•ata - budou mít jak svátek, tak i narozeniny. KdyÅ¾ se tenkrát narodili, tak za paní Taterovou dorazila
delegace z národního výboru a navrhla jí, aby své synky pojmenovala Klement a Antonín (hádejte po kom?), no ale
novopeÄ•ená maminka odolala a chlapci jsou Petr a Pavel - a to doÅ¾ivotnÄ›. Jinak Petr pochází z aramejského výrazu
Kéfas, jehoÅ¾ Å™ecký pÅ™eklad zní Pétros - tedy skála, kámen &ndash; v&scaron;ak se stále uÅ¾ívá výraz petrifikovat - tedy
zkamenÄ›t (napÅ™.: &bdquo;petrifikované&ldquo; kmeny pravÄ›kých stromÅ¯). Petr by mÄ›l být Ä•lovÄ›k pevných zásad, který
stojí pevnÄ› a neochvÄ›jnÄ› na svém a je na nÄ›j vÅ¾dycky spolehnutí. Jako svÄ›tec je Petr ochráncem papeÅ¾Å¯, Å™ezníkÅ
slévaÄ•Å¯ olova, hrnÄ•íÅ™Å¯, zedníkÅ¯, cihláÅ™Å¯, mostaÅ™Å¯, kameníkÅ¯, síÅ¥aÅ™Å¯, valcháÅ™Å¯, rybáÅ™Å¯ a lodníkÅ¯. V
kaÅ¾dou hodinu, jak co pochoduje za okýnky praÅ¾ského orloje, se zlatým klíÄ•kem od nebeské brány v paciÄ•ce (jestli si, vy
hÅ™í&scaron;níci, myslíte, Å¾e se jen tak mírnyx-dýrnyx dostanete do nebe, tak na to zase zapomeÅˆte!). Ano, Svatý Petr hlí
nebeskou bránu; je tam poÅ™ád a navÄ›ky - jako skála. Jinak známých PetrÅ¯ jsou mraky, hudební skladatel Petr Eben,
Petr IljiÄ• ÄŒajkovskij, Petr Veliký - ruský car&hellip;atd. KaÅ¾dý si mÅ¯Å¾e pÅ™idat toho svého. Já prozradím na
&bdquo;strejdu&ldquo;, bývalého &bdquo;mastera&ldquo;, Å¾e je PéÅ¥a taky, Ä•ímÅ¾ mu za v&scaron;echny kudlanky tímto
gratuluju! Pavel - pochází z latinského paulus stejnÄ› jako Pavla - /nicménÄ› staÅ™í Å˜ímané toto jméno uÅ¾ívali spí&scaron; j
pÅ™íjmení (lat.cognomen). Je to v&scaron;ak jméno velice hezké a mezi lidmi téÅ¾ nesmírnÄ› oblíbené. První známý Pavel by
z Tarsu, jeden z apo&scaron;tolÅ¯ který se pÅ¯vodnÄ› jmenoval Saul, neboli &Scaron;avel. Stal se nejvýznamnÄ›j&scaron;ím z
ranÄ› kÅ™esÅ¥anských teologÅ¯. Z PavlÅ¯ pÅ™ipomeÅˆme Pabla Picassa, Paula McCartneye, Verlainea, &scaron;est papeÅ¾
&ndash; nu a pak zcela urÄ•itÄ› &bdquo;ten vá&scaron;&ldquo;&hellip; &Scaron;árka (30. 6.) díky povÄ›stem zní starobyle a
slovansky - starobylé jméno jest av&scaron;ak slovanské nikoli. Jazykozpytci tvrdí, Å¾e pochází ze stejného základu
jako &scaron;panÄ›lská Sierra, korsická Sarra, Ä•i albánská Sharan (Ä•ti &scaron;aran). Znamená skalnatý hÅ™bet,
skály,pohoÅ™í Ä•i kopeÄ•ky, neboli pÅ™esnÄ› takovou krajinu, jaká se nachází v praÅ¾ské &Scaron;árce. Díky povÄ›sti na dÄ
&Scaron;árku se nahlíÅ¾í jako na pÄ›knou mrchu, neb hnusnou lstí pÅ™imÄ›la Ctirada a jeho druÅ¾inu, aby se vyka&scaron;
své povinnosti. Ti posléze zaÄ•ali popíjet medovinu a vilným zrakem obhlíÅ¾et vnadnou a spoÅ™e odÄ›nou dÄ›vu. KdyÅ¾ se z
tak, Å¾e nebyli schopni odporu, pÅ™epadl jen oddíl Vlastiných dívek a následky byly tragické. Toto pojetí je v&scaron;ak silnÄ›
machistické aÅ¾ sexistické. Ctirad - uÅ¾ to jméno - se mÄ›l vyka&scaron;lat na nÄ›jakou medovinu a hledÄ›t si svého; kdyby
tak uÄ•inil, dopadlo by to s ním jinak. Nikdo pÅ™eci jeho ani jeho druÅ¾iníky nenutil, aby osahávajíce vyvinutou &Scaron;árku
se zhulákali do nÄ›moty. Jinak neznám - co je lidstvo lidstvem &ndash; Å¾ádnou povÄ›st ani báji o tom, Å¾e by nÄ›jaká
Å¾ena, kdyÅ¾ spatÅ™ila polonahýho chlapa a láhev pitiva, se dopustila nÄ›Ä•eho podobného a zapomnÄ›la na své
povinnosti&hellip; Jaroslava (1. 7.) neslaví jaro, jak se lidé obecnÄ› domnívají - ale je Å¾enským protÄ›j&scaron;kem jména
Jaroslav - které vzniklo z pÅ™ídavného jména &bdquo;jaryj&ldquo;, tedy Ä•lovÄ›k divoký, prudký, energický, bujný a silný - tedy
známý svou silou, bujností, prudkostí. Ale pÅ™es to je jméno oblíbené, v&scaron;ak kaÅ¾dý z nás jistÄ› zná pár
Jaru&scaron;ek, Jarunek, Jarek, Jár, Jájin atd. V praxi rad&scaron;i nezkou&scaron;ejte, zda jsou letory prudké mohlo by se vám to setsakra nevyplatit. Kdybychom mÄ›li vyjmenovat v&scaron;echny Jaroslavy, které se nÄ›jak
proslavily, trvalo by to do Silvestra. Za v&scaron;echny Jaroslava Moserová - spisovatelka a pÅ™ekladatelka, co nám tak
neodolatelnÄ› pÅ™eloÅ¾ila "koÅˆské" detektivky od Dicka Francise. Patricie (2. 7.) má u&scaron;lechtilé jméno - pochází z
latiny a prozrazuje, Å¾e osoba tato pocházející z patricijského, Ä•ili &scaron;lechtického rodu. V podstatÄ› je jméno Å¾enskou
obdoba jména Patricius, které vzniklo ze slova "pater" - otec. Patriciové byli ti, co mÄ›li urÄ•eného otce (tedy z
právnického hlediska &bdquo;Å™ímské obÄ•anství&ldquo; a tedy moÅ¾nost dÄ›dÄ›ní atd. Sv. Patricie byla pÅ™íbuznou císaÅ
Constanta II. a narodila se nÄ›kdy v 7. století. Å½ila prý na panovnickém dvoÅ™e a pÅ™ijala kÅ™esÅ¥anskou víru. KdyÅ¾ se v
lodí do Svaté zemÄ›, pÅ™istáli krátce v Neapoli, kde v&scaron;ak Patricie náhle zemÅ™ela. Pochovali ji v klá&scaron;teÅ™e
svatých Níkandra a Marciana. Místo jejího hrobu zaÄ•alo být velice brzy uctíváno a po nÄ›jakém Ä•ase zde vyrostl
klá&scaron;ter benediktinek sv. Patricie. Radomír (3. 7.) je ten, kdo se stará o klid, o poÅ™ádek, o svÄ›t. NÄ›kteÅ™í
jazykozyptci to pÅ™ekládají jako "slavný svou radostí", "slavný svou péÄ•í", nebo"rád Å¾ije v míru". Zádklad jména je stejný jako
Radovan, Radoslav, Radomila, ale také od Ctirad nebo Zdirad. Tedy od slova "radit", "mít rád", "starat se", od ruského
radÄ›Å¥ &ndash; a nebo mÅ¯Å¾e být jeho nositel také jen vÅ¯bec "rád, Å¾e je rád". Prokop (4. 7.) má jméno odvozeno od
Å™eckého slova prokoptó, Ä•ili vpÅ™ed, ráznÄ› postupovat, být vpÅ™edu, v Ä•ele - tedy nÄ›co jako prÅ¯kopník (razící cestu ku
je to kupodivu ná&scaron; svÄ›tec. Narodil se Ä•eským rodiÄ•Å¯m okolo roku 970 n.l. v Chotouni. VzdÄ›lání získal na
Vy&scaron;ehradÄ› a tam se téÅ¾ nechal vysvÄ›tit na knÄ›ze. PÅ™i svých studiích se seznámil se staroslovÄ›nskou literaturou
písmem. Po vysvÄ›cení v r. 1009 se usadil v Posázaví, kde Å¾il asketickým Å¾ivotem. Pro jeho vzdÄ›lání a moudrost se k nÄ›m
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mnoho lidí obracelo o pomoc a o radu. Získal i mnoho uÄ•edníkÅ¯, kteÅ™í chtÄ›li následovat jeho pÅ™íkladu. Kolem jeho
poustevny vznikla mni&scaron;ská osada, z té pak klá&scaron;ter, jehoÅ¾ se Prokop stal prvním opatem. Je to známý
Sázavský klá&scaron;ter, kde se slouÅ¾ily m&scaron;e v jazyce slovanském a stal se velmi dÅ¯leÅ¾itým stÅ™ediskem
kÅ™esÅ¥anského Å¾ivota. 15. bÅ™ezna 1053 Prokop zemÅ™el a jeho hrob se stal významným poutním místem, kde se podle
odehrávaly zázraky. Svatý Prokop je povaÅ¾ován za patrona zemÄ› Ä•eské A také rolníkÅ¯ a horníkÅ¯. PÅ™ipomeÅˆme si (mim
toho prvního) je&scaron;tÄ› Prokopa Holého - následníka Jana Å½iÅ¾ky z Trocnova, Prokopa Divi&scaron;e - Ä•eského
pÅ™írodovÄ›dce a vynálezce a Prokopa Drtinu - Ä•eského politika a právníka. PidÅ™ich
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