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Máme léto ... a zaÄ•alo pr&scaron;et. Jako naschvál, Å™eknou mnozí, kteÅ™í právÄ› na zaÄ•átek prázdnin naplánovali své
dovolené. Naopak ti, kteÅ™í netrpÄ›livÄ› vyhlíÅ¾eli dé&scaron;Å¥ a s neklidem pozorovali klesající hladinu ve své studni, moho
rádi. KoneÄ•nÄ› pr&scaron;í a je&scaron;tÄ› nÄ›kolik dnÅ¯ bude, takÅ¾e voda se dostane dolÅ¯ a nasytí prameny, na jejichÅ¾
vydatnosti bude letos je&scaron;tÄ› hodnÄ› záleÅ¾et.
Neuplyne dlouhá doba a bude opÄ›t teplo, ba horko pÅ™eveliké. HÅ¯zostra&scaron;né... AÄ• se to dnes mezi kapkami
de&scaron;tÄ› nezdá, druhá polovina Ä•ervence pÅ™inese opÄ›t vlnu veder a prameny budou opÄ›t vysychat. I v de&scaron;ti
se dá dÄ›lat mnoho dobrých aktivit, takÅ¾e bych i tento Ä•as nevidÄ›l pÅ™ímo jako ztracený. A v souvislosti s blíÅ¾ícími se hor
mÅ¯Å¾eme se bavit doslova o vodÄ› s nebes... MÄ›jte se hezky, kudlanky v&scaron;ecky... Adam Gamrot, Orlová

BoÅ™ek (12. 7.) je jméno pÅ¯vodu slovanské a zkrácené - BoÅ™ivoj, BoÅ™islav. Není - jak by se nám zdálo, odvozeno od
slova boÅ™iti - nýbrÅ¾ od staroslovÄ›nského slova "Borba" - tedy boj. BoÅ™kové, BoÅ™íci, BoÅ™ivojové a BoÅ™islavové byl
kteÅ™í se slavnÄ› vyznamenali v boji. BoÅ™ivoj se dá téÅ¾ pÅ™eloÅ¾it jako "boj vojska" &ndash; dÅ™íve (a vlastnÄ› neustále
válÄ•ilo a kaÅ¾dé muÅ¾ské ruky. tÅ™ímající meÄ•, Ä•i kopí, bylo tÅ™eba. A tak tehdy, chudinka malinkej chlapeÄ•ek, který by
pokÅ™tÄ›n sotva vykoukl na svÄ›t - mohl si spoÄ•ítat, Å¾e sice bude slavnej, ale dlouhého vÄ›ku se nedoÅ¾ije. Dneska mohou
a chlapci s tímto jinak moc pÄ›knÄ› znÄ›jícím jménem hledÄ›t na svÄ›t mnohem optimistiÄ•tÄ›ji. I tu vojnu jim zru&scaron;il. Jedn
nepominutelných BoÅ™íkÅ¯ je oblíbená postava z knihy BoÅ™íkovy lapálie, pÅ™íbÄ›hy, které rozesmály a potÄ›&scaron;ily mn
generací chlapcÅ¯, dÄ›vÄ•at i jejich rodiÄ•Å¯. Tak si to Milí BoÅ™kové uÅ¾ijte, ale aÅ¥ se pÅ™i oslavách moc nezboÅ™íte. M
7.) má jméno, které - jak uÅ¾ jsme si Å™ekli u Gity, vzniklo ze staroindického slova MandÅ¾árí, coÅ¾ znamená perla. Toto
krásné jméno se pak pÅ™es Persii dostalo do Evropy a dodnes se tÄ›&scaron;í velké oblibÄ›. Tímto jménem byla téÅ¾ v
nÄ›kterých jazycích pojmenována kvÄ›tina - kopretina.Markéta, Margaret, Margita, Margarethe, Marguerite, Margery,
Malgorzata, Margherita - to v&scaron;echno jsou varianty téhoÅ¾ jména v rÅ¯zných jazycích. Je to téÅ¾ oblíbené jméno
královen a princezen - viz dánská královna Margarethe, sestra britské královny princezna Margaret, atd.
SvÄ›ticí
dne&scaron;ního dne je Markéta z Antiochie, která se narodila poÄ•átkem tÅ™etího století v syrské Antiochii. KdyÅ¾ její otec
zjistil, Å¾e dívka vyznává kÅ™esÅ¥anskou víru, udal ji u místního místodrÅ¾ícího, který se v&scaron;ak do krásné dívky zamilo
a poÅ¾ádal ji o ruku. Asi nebyl pro ni tím pravým &bdquo;oÅ™echovým&ldquo;, neb jím vyvolená dala pÅ™ednost JeÅ¾í&scar
Kristu. Zhrzený Å¾enich si Å™ekl &ndash; nebude&scaron;-li moje, nebude&scaron; niÄ•í a dal dívku muÄ•it a vsadit do Å¾aláÅ
Ale v té dobÄ› uÅ¾ po celé zemi kolovaly povÄ›sti o tom, jaké zázraky v Å¾aláÅ™i tahle Markétka vykonává. Lidé zneklidnÄ›li
a pro jistotu se nechávali houfnÄ› pokÅ™tít. SkonÄ•ilo to - jak také jinak - Markétinou popravou. Její (tedy Markétin) kult se
ov&scaron;em &scaron;íÅ™il dál a svatá Markéta se stala patronkou sedlákÅ¯, kojných, rodiÄ•ek a manÅ¾elek. Její býval pro
rolníky signálem pro zapoÄ•etí Å¾ní - neb "svatá Markyta, hodila srp do Å¾ita" - to ov&scaron;em bylo v dobách, kdy se Å¾alo
ruÄ•nÄ›, léta byla horká a zimy mrazivé a nádhernÄ› plné snÄ›hu&hellip;
Slavnou Ä•eskou Markétou byla dcera PÅ™emysla
Otakara I. a Adléty Mí&scaron;eÅˆské. Po sÅˆatku s dánským králem Waldemarem pÅ™ijala jméno Dagmar (dag moen dívka pÅ™iná&scaron;ející svÄ›tlo). Dánský prostý lid ji velice miloval a písnÄ›, které o ní Dánové zpívali, se dochovaly
dodnes. Karolina (14. 7.) je odvozena od jména Karel, které je starogermánské; - pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Karal a znamenalo
muÅ¾, chlap, pán - jméno pak uvedl do obecného povÄ›domí král Karel Veliký pÅ™i roz&scaron;iÅ™ování franské Å™í&scaron
Dokonce tak, Å¾e se stalo synonymem pro vládce obecnÄ› - z toho napÅ™. vzniklo i Ä•eské slovo "král" (rusky Korol, polsky
krul atd.atd.). Karolina (Carolina) pak znamená "Karlova" (tedy Karlova dcera, Å¾ena, matka atd). Je to vlastnÄ› pÅ™ídavné
jméno (Karlova - patÅ™ící Karlovi) - UNIVERSITAS CAROLINA - Å¾e? Toto jméno opÄ›t v moderní dobÄ› nabylo na oblibÄ› a
se jím stále více malých holÄ•iÄ•ek. Dneska jich je u nás asi 13,700. Ze slavných uveÄ•me na&scaron;i Karolínu SvÄ›tlou,
Ä•eskou spisovatelku, Karolínu SlunéÄ•kovou, Ä•eskou hereÄ•ku, Karolínu Kurkovou, modelku, monackou princeznu Caroline a jiné a jiné. TakÅ¾e milé Karolíny, pÄ›knÄ› si to oslavte - zítra je nedÄ›le, tak si po oslavách mÅ¯Å¾ete pÅ™ispat. JindÅ™ich
toto mezi panovníky hodnÄ› oblíbené jméno je staronÄ›meckého pÅ¯vodu a pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Heimerich - tedy Heim - domov,
Ríhhi -vládce. Tedy vládce domu, pán domu - tak aby se to králÅ¯m nelíbilo. Líbí se v&scaron;ude po svÄ›tÄ›, v&scaron;ak
existuje mnoho jazykových variant - jednou z nich je téÅ¾ Ä•eský Hynek. Jinak napÅ™. Enrico, Heindrich, Heryk, Enrique, Henry
Harry atd. atd. Jak jiÅ¾ zmínÄ›no, jmenovalo se tak i spousta králÅ¯ -z nichÅ¾ si pÅ™ipomeÅˆme tÅ™eba toho, co mÄ›l &scaro
Å¾en, tedy JindÅ™icha osmého. I na&scaron;imi dÄ›jinami se mihl JindÅ™ich &ndash; onen Korutanský. Dal&scaron;í jsou nap
spisovatel JindÅ™ich &Scaron;imon Baar, hudební skladatel JindÅ™ich JindÅ™ich, JindÅ™ich &Scaron;tyrský - Ä•eský malíÅ™
z dal&scaron;ích známých ve svÄ›tÄ› namátkou vybírám Heinricha Schliemanna - co nám znovu nalezl Troju, Heinricha
Heineho - romantického nÄ›meckého básníka, Henryka Sienkiewicze - polského spisovatele, Enrica Carusa -vÄ›hlasného
operního zpÄ›váka a &bdquo;last, but not least&ldquo; - nadporuÄ•íka JindÅ™icha Luká&scaron;e, který vyhrál v kartách
bájeÄ•ného sluhu - vojína Josefa &Scaron;vejka. Lubo&scaron; (16. 7.) Jak jiÅ¾ jsme zmínili u Lubomíra - jméno je
slovanského pÅ¯vodu. Znamená milý, oblíbený, milovaný ve svÄ›tÄ›. Je milovaný i u nás, svÄ›dÄ•í o tom hlavnÄ› skuteÄ•nost, Å
Lubo&scaron;Å¯ u nás Å¾ije pÅ™es dvaadvacet tisíc.Mezi známé Lubo&scaron;e patÅ™í kupÅ™. Lubo&scaron; Fi&scaron;er Ä•eský hudební skladatel, Lubo&scaron; Motl - Ä•eský teoretický fyzik Å¾ijící v Americe, Lubo&scaron; Sluka - Ä•eský hudební
skladatel. Lubo&scaron;ové a Lubo&scaron;kové jsou, jak vidno stále oblíbeni a milováni. Tak jim popÅ™ejme
v&scaron;echno nejlep&scaron;í a krásný letní den. Martina (17. 7.) má jméno pocháející z latiny a odvozené od jména
MARS &ndash; coÅ¾ je jméno Å™ímského boha války. TéÅ¾ se tak -po tom bohovi - jmenuje jedna z planet na&scaron;í
soustavy, která je stále opÅ™edena záhadami. Martina vlastnÄ› znamená Matrova, patÅ™ící Martovi. A jak platí
&bdquo;nomen omen&ldquo; - jméno pÅ™edurÄ•uje lidský osud. A kdyÅ¾ se nad tím zamyslíte, dáte mi moÅ¾ná za pravdu. V
pÅ™eneseném slova smyslu je totiÅ¾ Martina bojovnice, váleÄ•nice, pÅ™ípadnÄ› Å¾ena, pomáhající vojsku. Martin je u nás k
78 tisíc! No, v tom pÅ™ípadÄ› mohou být mezi nimi i &bdquo;nebojovnice&ldquo;, Å¾e? Ze známých jmenujme napÅ™. tenistky
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Martinu Navrátilovou a Martinu Hingisovou - obÄ› jsou velké bojovnice a dÄ›lají svému jménu Ä•est. DRAHOMÍRA (18. 7.)
má jméno pÅ™ímo královsky znÄ›jící. Je pÅ¯vodu slovanského a znamená drahá - milá svÄ›tu. Proslavila je zejména
knÄ›Å¾na Drahomíra - manÅ¾elka Vratislava I., matka dvou synÅ¯ Václava a Boleslava, jejíÅ¾ tchýní byla svatá Ludmila. (Pro
zajímavost: jména Václav a Boleslav mají stejný význam - tedy "více slávy" neboÅ¥ staroslovanské slovo "Bole, Bolje"
znamená "více). Byla to velice ctiÅ¾ádostivá dáma, tahle Drahomíra, byla známá svou prudkostí. Dala zavraÅ¾dit svou
tchýni Ludmilu a prý byla pÅ™ítomna i vraÅ¾dÄ› svého syna Václava v Mladé Boleslavi . Jo to byl stÅ™edovÄ›k. My ale víme,
v&scaron;echny Drahomíry jsou takto krvelaÄ•né, naopak, známe jich kolem sebe spoustu, které jsou milé, pÅ™ívÄ›tivé a
drahé na&scaron;im srdcím - nejen svÄ›tu. Za v&scaron;echny lze jmenovat Ä•eskou hereÄ•ku Drahomíru Fialkovou,
Drahomíru Vihanovou, Ä•eskou filmovou reÅ¾isérku a scenáristku, Drahomíru Tikalovou - Ä•eskou operní pÄ›vkyni a jak jinak
téÅ¾ princeznu Drahomíru - sestÅ™iÄ•ku ZpÄ›vanky a Maru&scaron;ky z pohádky &bdquo;SÅ¯l nad zlato&ldquo;. PidÅ™ich
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