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ZaÄ•aly prázdniny, lidé si nakoupili bazény, napustili - a zákonitÄ› se ochladilo. Ale byl to jen stra&scaron;ák, léto je tu,
je&scaron;tÄ› se ohÅ™ejeme, aÅ¾ nás to bude mrzet. ZaÄ•aly i dny "zavaÅ™ovací"; mnohé hospodyÅˆky se zÅ™ítelnicemi pln
únavy, s depresemi z nezvládnutelné dÅ™iny, &scaron;ílející z rychle ubíhajících hodin otrhávají, oplachují, naplÅˆují, pÅ™eléva
zavaÅ™ují, ukládají... VÅ¾dyÅ¥ v&scaron;echno dozrává o mÄ›síc dÅ™ív....
Cyril a MetodÄ›j ( 5. 7.) NapÅ™ed nÄ›co jazykovÄ›dy - jméno Cyril vzniklo z Å™eckého Kyrios - tedy pán - Kyril by v tomto
pÅ™ípadÄ› bylo nÄ›co jako páníÄ•ek, nebo páneÄ•ek - av&scaron;ak nebylo to pÅ¯vodní jméno tohoto svÄ›tce - to znÄ›lo
Konstantin - coÅ¾ znamená stálý, pevný, konstantní. Jméno druhého, MetodÄ›j, vzniklo z Å™eckého Methodos - tedy metoda,
zpÅ¯sob zkoumání, bádání, cesta za nÄ›Ä•ím, zpÅ¯sob poznání - jak pÅ™íhodné, Å¾e? Konstantin se stal Cyrilem aÅ¾ po
pÅ™íchodu na Moravu, kam byli vysláni byzantským císaÅ™em Michalem III. na Å¾ádost kníÅ¾ete Rostilava. A jak jsme se h
ve &scaron;kole uÄ•ili: "chodili zemí moravskou a kázali Å™eÄ•í slovanskou, prostému lidu srozumitelnou" (viz A. Jirásek a
v&scaron;echny uÄ•ebnice dÄ›jepisu). Pravda ov&scaron;em je, Å¾e tehdy se slovanské jazyky od sebe zas aÅ¾ tak
neli&scaron;ily. NicménÄ› - oba bratÅ™i, pocházející ze SolunÄ› (Å™ec. Thessaloniki) nejenomÅ¾e kázali, ale téÅ¾ vytvoÅ™ili
písmo, které nazvali cyrilicí - a které se uÅ¾ívá do dnes. Z tohoto písma se následnÄ› vyvinula i azbuka (ve
staroslovÄ›n&scaron;tinÄ›&ldquo; az&ldquo; znamená &bdquo;já&ldquo; a &bdquo;buky&ldquo; zase &bdquo;Ä•tu&ldquo;;
sousloví &bdquo;azbuka&ldquo; tedy znamená &bdquo;já Ä•tu&ldquo;. Písmenka se nazývají &bdquo;bukvy&ldquo;).
Mimochodem, staroslovÄ›n&scaron;tina se stále uÅ¾ívá jak pÅ™i m&scaron;ích Å™eckokatolických, tak i pravoslavných. Mistr
Hus (6. 7.) - pÅ™es v&scaron;echny pokusy ho zesmÄ›&scaron;nit je stále váÅ¾en a Å¾ije dál v srdcích lidí, aÄ• byl dne 6.
Ä•ervence 1415 ve mÄ›stÄ› Kostnici (Constanz) upálen a jeho popel skonÄ•il ve vodách jezera Bodamského. V anketÄ›
"NejvÄ›t&scaron;í ÄŒech se umístil na krásném sedmém místÄ›. Narodil se v roce 1369 v Husinci u Prachatic ve velmi
chudých pomÄ›rech. PÅ™es ve&scaron;keré pÅ™ekáÅ¾ky vystudoval a nakonec se stal i rektorem Univerzity PraÅ¾ské - tedy
Karlovy. Studoval spisy anglického reformátora Johna Wyclifa. OstÅ™e kritizoval pomÄ›ry v katolické církvi, která se v té
dobÄ› ocitla v naprostém rozkladu a mravním úpadku. CoÅ¾ se samozÅ™ejmÄ› ve vy&scaron;&scaron;ích církevních kruzích
nesetkalo zrovna s nad&scaron;ením. Zejména pak rozmaÅ™ilý a nemravný Å¾ivot kléru a prodej odpustkÅ¯ -vÄ›Å™íte, Å¾e se
kostele na Svaté HoÅ™e u PÅ™íbrami prodávají dodnes?
Po mnoha pokusech jej umlÄ•et, byl nakonec pozván na konci
Kostnice, kde mÄ›l pÅ¯vodnÄ› obhájit své uÄ•ení, ale pomalu ho ani nenechali promluvit. Byla na nÄ›j uvalena klatba a jakoÅ¾to
kacíÅ™ byl upálen. I v té klatbÄ› je dodnes!!! PapeÅ¾ Jan Pavel II. sice udÄ›lal jakýsi pokus, kdy se za jeho upálení omluvil nicménÄ› klatbu z nÄ›ho nesÅˆal - a ten NÄ›mec, co je tam teÄ•, ten nic takového neudÄ›lá zcela urÄ•itÄ›. NÄ›kdy mám pocit, Å¾
ho katolická církev a mocní tohoto svÄ›ta bojí je&scaron;tÄ› dnes. Ale i kdyÅ¾ nebyl blahoslaven, nebo tak nÄ›co, pro nás je
svatej. KdyÅ¾ uÅ¾ pro nic jiného, tak pro "nabodeníÄ•ka", která nám tolik usnadnila Å¾ivot. PÅ™edstavte si - psát
v&scaron;ecko tohle spÅ™eÅ¾kami - to by nebylo k pÅ™eÄ•tení.
Zpráva o smrti Jana Husa zasáhla ÄŒechy jako blesk z
nebe a následnÄ› vyvolala bouÅ™e a husitské hnutí. Nakonec bylo sice poraÅ¾eno - ale pÅ™iznejme si - v kaÅ¾dém z nás je
kapka rebelské krve. V nÄ›kom ménÄ›, v nÄ›kom více - ale je! A obÄ•as se skuteÄ•nÄ› projeví - byÅ¥ ne pÅ™íli&scaron; Ä•asto,
pravda. A tak budeme na Jana Husa vzpomínat s láskou. UÅ¾ proto, Å¾e díky jemu máme ten den placené volno&hellip;.
Bohuslava (7. 7.) Dneska se mÄ›lo údajnÄ› konat plno svateb - neb je to prý &scaron;Å¥astný den. Ach, ta pÅ™í&scaron;erná
povÄ›rÄ•ivost... Ale pak zase nÄ›kdo pÅ™i&scaron;el na to, Å¾e to zase tak &scaron;Å¥astné není a v&scaron;echno se
pÅ™eobjednávalo. Nu, kdyÅ¾ si nÄ›kdo myslí, Å¾e &scaron;Å¥astné souÅ¾ití v budoucnu ovlivní nÄ›jaké to Ä•íslíÄ•ko... Nu, s
den &scaron;Å¥astnÄ›j&scaron;í pro Bohunky, Bohu&scaron;ky a Slávinky, které mají svátek. Jméno je pÅ¯vodu
slovanského - a znamená Bohu sláva! Bohunky mají tento týden kliku, neb jejich svátek pÅ™ipadl na sobotu, a tudíÅ¾
nemusejí do práce a mohou odpoÄ•ívat a dooslavovávat pÅ™edchozí státní svátky. A je&scaron;tÄ› mají nedÄ›li, aby se ze
v&scaron;ech tÄ›ch oslav vzpamatovaly. Nora (8. 7.) Díky Ibsenovi máme v&scaron;ichni za to, Å¾e to je typické severské
jméno - ale není tomu tak. ÚdajnÄ› je to jméno pÅ¯vodu arabského, které pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo El Linor - tedy bÅ¯h je mé svÄ›tlo.
Mj. ve formÄ› Eleanor, Eleanora se pouÅ¾ívá velmi Ä•asto témÄ›Å™ po celém svÄ›tÄ›. PozdÄ›ji se pÅ™es &Scaron;panÄ›lsko
do celé Evropy. Jiní jazykozpytci tvrdí, Å¾e jméno vzniklo z latinského Honora - tedy Ä•est. Je velmi oblíbené právÄ› na vÄ›Ä•nÄ
zeleném ostrovÄ›, v Irsku - kde se uÅ¾ívá forma Nórra. Toto jméno nejvíce proslavila Eleonora Akvitánská (1122-1204).
Stala se dÄ›diÄ•kou a vévodkyní Akvitánie a GaskoÅˆska a pÅ™idala i titul hrabÄ›nky z Poitou. Její dvÅ¯r v Poitiers byl
stÅ™ediskem truvérské dvorské kultury. V roce 1137 uzavÅ™ela sÅˆatek s Kapetovcem Ludvíkem VII. (1120-1180), který mÄ›l
pÅ™inést spojení severní a jiÅ¾ní Francie. Av&scaron;ak sÅˆatek se pÅ™íli&scaron; nevyvedl, neboÅ¥ Eleonora svého muÅ¾e
opustila na 3. kÅ™íÅ¾ové výpravÄ› v PalestinÄ›, jíÅ¾ se zúÄ•astnila i s celým svým frivolním dvorem. Po zru&scaron;ení sÅˆatk
1152 provdala za vévodu normanského a hrabÄ›te z Anjou JindÅ™icha II. Plantageneta (1133-1189), který se stal roku 1154
anglickým králem. Tím vzniklo mezi Akvitánií a Anglií pevné spojenectví. EleonoÅ™e se narodilo v obou manÅ¾elstvích nÄ›kolik
dÄ›tí, z nichÅ¾ Richard I. Lví srdce (1157-1199) a Jan I. Bezzemek (1167-1216) to dotáhli aÅ¾ na anglické krále. Celkem
úspÄ›&scaron;ná Å¾ena, co myslíte?
U nás v souÄ•asnosti Å¾ije celkem 426 dívek a Å¾en tohoto jména. TakÅ¾e milé Nor
ponoÅ™te se do oslav a hezky si to uÅ¾ijte.Drahoslava (9. 8.) Tady není co pÅ™ekládat. Jméno jasnÄ› slovanského pÅ¯vodu,
dítÄ›, které se narodilo, bylo tak pojmenováno proto, aby bylo drahé (lidským srdcím pÅ™edev&scaron;ím, ale mÅ¯Å¾e se stát,
Å¾e i manÅ¾elovÄ› Ä•i pÅ™ítelovÄ› kontu...) a slavné. Je hezké, zvukomalebné a vyvolává pÅ™íjemné emoce - uÅ¾ jen tím, Å
Drahoslavy mají svÅ¯j svátek na zaÄ•átku Ä•ervence - tedy léta, prázdnin, dovolených, v Ä•ase malin, borÅ¯vek, jahod,
rybízu, tÅ™e&scaron;ní....prostÄ› samých pÅ™íjemných vÄ›cí. Je dost oblíbené - Drahu&scaron;ek, Drahunek, Drahu&scaron;í
(DráÅ¾a) je u nás pÅ™es Ä•tyÅ™i tisícovky. Libu&scaron;e &ndash; Amalie (10. 7.) NÄ›kteÅ™í na&scaron;i jazykovÄ›dci se do
Å¾e obÄ› jména jsou totoÅ¾ná a znamenají, Å¾e jejich nositelka je "milá bytost". U nás kaÅ¾dý dobÅ™e ví, Å¾e jméno Libu&
nesla bájná knÄ›Å¾na, a tak je zÅ™ejmé, Å¾e má slovanský pÅ¯vod. Vychází ze základu ljub, tedy "milý". StejnÄ› tak i Amálie
má za svÅ¯j základ slovo amare, "milovat". Dá se tedy Å™íci, Å¾e Libu&scaron;ky, Líby a Liby i Amálie, Amálky i Amélie
jsou Å¾eny nanejvý&scaron; milé a pÅ™íjemné. Aby v&scaron;e nebylo tak jednoduché, lze Amálii pÅ™eloÅ¾it i jako "pracovitá
to v pÅ™ípadÄ›, Å¾e bychom pÅ™ipustili, Å¾e pÅ¯vod jména je germánský. Nejlépe asi udÄ›láme, kdyÅ¾ zohledníme obÄ› va
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 September, 2019, 17:35

Kudlanka

Å™ekneme, Å¾e jak Libu&scaron;ky, tak i Amálky jsou dÄ›vÄ•ata milá a pracovitá.
VraÅ¥me se ke jménu Libu&scaron;e
jeho bájné nositelce. Staré povÄ›sti o ní Å™íkají mnoho krásných slov. Byla prý to Å¾ena nejen spanilá, ale i moudrá, co prý
prorokovala, vÅ¾dy se splnilo, a tak "v&scaron;echen národ, potázav se o tom, vyhlásil ji za svou knÄ›Å¾nu". Lidu prý
vládla spravedlivÄ› a moudÅ™e, ale jednou narazila kosa na kámen. Libu&scaron;e si prý hovÄ›la na mÄ›kkých peÅ™inách, "je
na loket jsouc podepÅ™ena", kdyÅ¾ pÅ™ed ní pÅ™i&scaron;li rozvadÄ›ní bratÅ™i a chtÄ›li rozsoudit svou pÅ™i. Libu&scaron
vysly&scaron;ela obÄ› Å¾aloby, dala za pravdu spravedlivému a vinného pokárala. To se v&scaron;ak onomu
potrestanému nelíbilo a pronesl známá slova: "O kÅ™ivdo muÅ¾Å¯m nesnesitelná! Å½ena lstivÄ› koná muÅ¾ské soudy, aÄ•
na stolci sedíc, málo má rozumu, tím ménÄ› v&scaron;ak, leÅ¾íc na peÅ™inách. Neb kaÅ¾dý to ví, Å¾e Å¾ena má dlouhé vla
krátký rozum. To mÄ› trudí nemálo, Å¾e my bojovníci máme se Å™íditi Å¾enskými soudy a trpÄ›ti Å¾enská práva. O, jak dobÅ
mají jiní lidé, kteréÅ¾ soudí muÅ¾ové!" Tento maskulinní výlev Libu&scaron;i natolik rozÄ•ílil, Å¾e nechala poslat pro svého
milence PÅ™emysla, který byl oráÄ•em ve vsi Stadice a postoupila mu trÅ¯n. Ten, jak o nabídce k sÅˆatku usly&scaron;el, zatkl
do zemÄ› otku (prut na Ä•i&scaron;tÄ›ní pluhu - ze kterého vyrostla líska) a propustil voly, kteÅ™í okamÅ¾itÄ› odlétli.
Jo, ten
dÄ›ly vÄ›ci! &Scaron;koda, pÅ™e&scaron;koda, Å¾e to nejde i dnes&hellip;
PÅ™emysl zaÄ•al vládnout pÅ™ísnÄ› a neko
se lidem, jak uÅ¾ to tak bývá, nelíbilo také. KdyÅ¾ Libu&scaron;e zemÅ™ela, celý národ velice truchlil, pÅ™edev&scaron;ím se
smrt dotkla Å¾en. Krátce po jejím skonu si uvÄ›domily, Å¾e jim ode&scaron;la ochránkynÄ› jejich starých práv. V
tehdej&scaron;ích dobách prý "Å¾ádná neÄ•ekala, aÅ¾ muÅ¾ pÅ™ijde a ji za manÅ¾elku pojme, nýbrÅ¾ kaÅ¾dá sama volila
který se jí líbil".
Tohle i mnohé jiné po Libu&scaron;inÄ› smrti vzalo za své. Proto se Å¾eny vzbouÅ™ily a vyvolaly tzv. "dívÄ•
válku". Netrvala v&scaron;ak údajnÄ› pÅ™íli&scaron; dlouho, protoÅ¾e jedna strana chybÄ›la druhé, a tak kdyÅ¾ se
v&scaron;ichni nabaÅ¾ili boje, nastal v&scaron;eobjímající mír. Olga (11. 7.) je Å¾enský protÄ›j&scaron;ek jména Oleg, které
pochází z islandského Helgi - a dále pak pÅ™echází v germánské slovo heilig - coÅ¾ znamená svatý. VlastnÄ› Olga a
Helga jsou obdoby téhoÅ¾ jména.V nÄ›kterých kalendáÅ™ích jsou obÄ› jména uvedena ve stejný den, takÅ¾e obÄ› - jak Olgy
Helgy by mÄ›ly slavit spoleÄ•nÄ›. Olgy, Oliny a Olinky jsou u nás oblíbené, 41 tisíc je pÅ™eci hodnÄ›, ne? Mezi na&scaron;e
slavné Olgy patÅ™í napÅ™. Olga Scheipflugová - manÅ¾elka Karla ÄŒapka, krásná Olga Schoberová, která nám uÄ•arovala
jako Vinifred ve slavném filmu Limodádový Joe, který pÅ™iná&scaron;í smích a potÄ›&scaron;ení uÅ¾ nÄ›kolikáté generaci
filmových divákÅ¯. Pak stále velmi pohledná, pÅ™íjemná a inteligentní paní, Ä•eská spisovatelka Olga Sommerová. TakÅ¾e
milé Olgy, Olinky, Olu&scaron;ky a Helgy - krásnÄ› oslavte svÅ¯j svátek - hezky si to uÅ¾ijte a mÄ›jte se... Vá&scaron;
PidÅ™ich

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 September, 2019, 17:35

