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ÄŒtvrtek, 26 Ä•ervenec 2007

UÅ¾ jsme z toho poÄ•así tak pomatení, Å¾e se divíme, Å¾e jsou v létÄ› vedra. NÄ›kolik minulých let byla léta vyslovenÄ› stude
de&scaron;tivá a tak nás nyní fakt, Å¾e je v létÄ› horko, doÄ•ista zaskoÄ•il. Tak tedy - radujme se, veselme se - "Svatá Anna chladna z rána", doba prázdnin, dovolených, koupání a tepla se právÄ› pÅ™ehoupla do druhé pÅ¯li a co nevidÄ›t tu
bude podzim a my budeme jen vzpomínat na to, jak jsme se zdarma krásnÄ› ohÅ™áli.

Anna (26. 7.) Svatá Anna - jak moÅ¾ná v&scaron;ichni (i ti náboÅ¾ensky nevzdÄ›laní) víme, byla maminkou panny Marie. A
taky to nemÄ›la jednoduché. NapÅ™ed jí dcera otÄ›hotní bÅ¯hví s kým, ale nakonec se vdala; uff, nakonec se nÄ›kdo
na&scaron;el, kdo si tu tÄ›hotnou vzal..., ale sotva se vzpamatovala z toho, Å¾e se dcera se zetÄ›m odstÄ›hovali nÄ›kam pryÄ•,
tak jí zas ukÅ™iÅ¾ovali vnouÄ•ka. To víte, Å¾enský to nikdy nemÄ›li jednoduchý....TakÅ¾e Anna je jméno pÅ¯vodu hebrejské
stejného základu je odvozeno i jméno Hana), pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo "Channáh" a znamená milá, milostiplná, líbezná. Toto
jméno se tÄ›&scaron;í v&scaron;eobecné oblibÄ› po celém svÄ›tÄ›. U nás bylo v minulosti na ústupu, ale jak to tak vypadá,
AniÄ•ky, Andulky, Nanynky, Dulinky, atd. opÄ›t získávají na oblibÄ› v&scaron;ak j ich máme pÅ™es 153 tisícovek. Jméno Anna
bývalo oblíbené u královen - za v&scaron;echny jmenujme napÅ™. Annu Falckou a Annu Svídnickou - manÅ¾elky krále Karla
IV. - Otce vlasti, jeho dceru, Annu Lucemburskou - provdanou za anglického Richarda II. - Plantageneta, Annu
Rakouskou - jíÅ¾ tÅ™i (vlastnÄ› Ä•tyÅ™i) mu&scaron;ketýÅ™i pÅ™ivezli zpÄ›t briliantové pÅ™ívÄ›sky, Ä•ímÅ¾ zachránili její Ä
známá je Anna Anglická, Anna Boleynová - manÅ¾elka JindÅ™icha VIII. - a to bychom tu mohli být do rána, Annen je jak
máku.TéÅ¾ nezapomeÅˆme na Andulku &Scaron;afáÅ™ovou - co nemá doma husiÄ•ky.NicménÄ› Svatá Anna je patronkou
mÄ›st Innsbeucku, Florencie a Neapole, &scaron;Å¥astných sÅˆatkÅ¯, manÅ¾elství a porodÅ¯, drÅ¾í svou ochrannou ruku nad
vdovami, hospodynÄ›mi, matkami a dÄ›lnicemi. TéÅ¾ je patronkou mlynáÅ™Å¯, truhláÅ™Å¯, horníkÅ¯ , tkalcÅ¯, soustruÅ¾níkÅ¯
mlynáÅ™Å¯, tkalcÅ¯, provazníkÅ¯, kramáÅ™Å¯, Ä•eledínÅ¯, krejÄ•ích a krajkáÅ™Å¯.. Má toho holka na triku, co? Budou se také
konat Annenské poutÄ› a tak si ten svátek uÅ¾ijeme my v&scaron;ichni.

VÄ›roslav (27. 7.) je jméno, u nÄ›hoÅ¾ se názory odborníkÅ¯ rÅ¯zní - jedni tvrdí, Å¾e je to jméno Ä•istÄ› slovanského pÅ¯vodu
pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo VÄ›Å™islav a je odvozeno ze slovanského zájkladu Viera...tedy víra. MÄ›l by to tedy být Ä•lovÄ›k slavný svou
a také tím, Å¾e se mu dá vÄ›Å™iti, ale zas jiní odborníci tvrdí, Å¾e je to Ä•eský pÅ™eklad latinského Fidelius - tedy vÄ›rný, neb
uÅ¾ je to jak chce, pokud je to opravdu Ä•lovÄ›k, jemuÅ¾ se dá vÄ›Å™it, je to vzácnost, neb takových je dneska opravdu málo.
jsou prostÄ› skeptický, nikdo nevÄ›Å™í niÄ•emu a tak nám VÄ›roslavÅ¯ ubývá. Máme jich nÄ›co pÅ™es osm stovek.

Viktor (28. 7.) má jméno slavné a oblíbené a nosí je hrdÄ› - Viktor je totiÅ¾ VítÄ›z.Z tÄ›ch nejslavnÄ›j&scaron;ích ViktorÅ¯ bycho
mÄ›li jmenovat francouzského spisovatele Victora Huga, filmového reÅ¾iséra a herce Vittoria de Sicu, italskou filmovou
hvÄ›zdu sedmdesátých a &scaron;edesátých let Vittoria Gassmanna, téÅ¾ papeÅ¾e Viktora I. , ukrajinské politiky Viktora
JanukoviÄ•e a Viktzora Ju&scaron;Ä•enka, u nás pak Viktora Kaplana, vynálezce Kaplanovy turbíny, herce Viktora
Preisse, &scaron;panÄ›lského brankáÅ™e Victora Valdése, pak také za zmínku stojí slavný francouzský admirál Victor-Guy
Duperré - a to bychom tu mohli být dlouho. ProstÄ› je jasno, Å¾e jméno znamenající vítÄ›ze - nad Ä•ímkoli - stále Å¾ije a bude
dále.

Marta (29. 7.) má jméno z aramej&scaron;tiny - základem je slovo Mar (pán) a od nÄ›j odvozené Mara - tedy paní.
Marta tedy znamená paní domu, hospodyni, v pÅ™eneseném slova smyslu i Å¾enu peÄ•livou. Je&scaron;tÄ› nedávno se o
svÅ¯j svátek Marta dÄ›lila s BoÅ¾enou - coÅ¾ bylo mírnÄ› Å™eÄ•eno nespravedlivé, neboÅ¥ obÄ› jména jsou dostateÄ•nÄ› krá
oblíbená, aby si zaslouÅ¾ila svÅ¯j vlastní svátek. Mart a MartiÄ•ek u nás Å¾ije pÅ™es padesát tisíc, za v&scaron;echny bych
jmenovala hereÄ•ku Martu VanÄ•urovou, operní pÄ›vkyni Martu Krásovou, hlasatelku a moderátorku Martu Skarlandtovou,
zpÄ›vaÄ•ku Marthu Elefteriadu a "last - but not least" zpÄ›vaÄ•ku Martu Kubi&scaron;ovou, tolik pronásledovanou
komunistickým reÅ¾imem. Stále jí zÅ¯stal její krásný hlas a lidé ji stále mají rádi. A ona - jelikoÅ¾ na vlastní kÅ¯Å¾i zkusila, Å¾e
v&scaron;ecka sláva - polní tráva - uÅ¾ívá své popularity ve prospÄ›ch týraných a opu&scaron;tÄ›ných zvíÅ™at. Za to jí patÅ™
na&scaron;e úcta a dík.

BoÅ™ivoj (30. 7.) je jasnÄ› slovanského pÅ¯vodu, ale ne jak bychom se domnívali od slova boÅ™iti - nýbrÅ¾ borba, borotsja boj, bojovat. BoÅ™ivoj se proslavil v boji, je slavný bojovník - voják. No, bývaly to kruté doby, lidi &scaron;li ze rvaÄ•ky do
rvaÄ•ky - je div, Å¾e vÅ¯bec pÅ™eÅ¾ili. První historicky doloÅ¾ený panovník toho jména, byl údajnÄ› nástupcem bájného Host
NÄ›kdy kolem roku 868 se stal praÅ¾ským kníÅ¾etem. Jeho Å¾enou byla Ludmila, která s ním mÄ›la syna Vratislava (a Spytih
- Vratislav pojal za choÅ¥ Drahomíru, která mu opÄ›t dala dva syny - Václava a Boleslava... A dál uÅ¾ to znáte - je malá
ta na&scaron;e zemiÄ•ka, kde kaÅ¾dý zná kaÅ¾dého a skoro kaÅ¾dý je pÅ™íbuzným kaÅ¾dého. S tím uÅ¾ nic nenadÄ›láme
v&scaron;echny na&scaron;e bych jmenovala reÅ¾iséra BoÅ™ivoje Zemana a herce BoÅ™ivoje Navrátila. Hezký den vám,
oslavte svÅ¯j svátek v míru, bez zbyteÄ•ných &scaron;arvátek a pranic. Ingác (31. 7.) má jméno odvozeno od latinského
slova Ignis - coÅ¾ znamená oheÅˆ. Jiné prameny tvrdí, Å¾e pochází ze slova Agnatus - Ä•ili pozdÄ›ji zrozený, nebo Cognatus tedy pÅ™íbuzný... Dne&scaron;ní den je zasvÄ›cen Ignáci z Loyoly - zakladateli Å™ádu JezuitÅ¯. Tento Å™ád se ve svÄ›tÄ›
tÄ›&scaron;í celkem úctÄ› - jinak je tomu u nás. Ná&scaron; národ je na Jezuity tÄ›Å¾ce alergický a ví bÅ¯h, Å¾e má proÄ•.
Krom Ignáce z Loyoly známe je&scaron;tÄ› svatého Ignáce z Antiochie a svatého Ignáce z Lácony. IgnácÅ¯ u nás
v souÄ•asné dobÄ› moc není - asi tak pÄ›t set. Ale dÅ™íve to bývalo jméno dosti populární. PÅ™ipomeÅˆme si napÅ™íklad Ign
Semmelweise - lékaÅ™e a zachránce moha Å¾en, Ignáce Paderewského - polského hudebního skladatele, Ignáce
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Axamita - Ä•eského matematika a fyzika, Ignáce &Scaron;echtla - Ä•eského fotografa - a nezapomeÅˆme na slavného
strýce Ignáce - pÅ™íbuzného to pana NaÄ•eradce - byl to ten pÅ™íbuzný, co v&scaron;ecko zaÅ™ídil a nikdy se mu nepodaÅ™
dopovÄ›dÄ›t anekdotu... Oskar (1. 8.) je jméno staroanglického pÅ¯vodu. Os znamená bÅ¯h, gar je kopí - Ä•ili nÄ›co jako boÅ¾
kopí. Toto jméno se tÄ›&scaron;í oblibÄ› hlavnÄ› v severských a anglosaských zemí. Nosilo ho i mnoho panovníkÅ¯ - napÅ™.
&scaron;védský a norský král Oskar II., který pocházel ze slavného rodu BernadottÅ¯. PatÅ™il k nejvzdÄ›lanÄ›j&scaron;ím
panovníkÅ¯m své doby a zabýval se historií a literaturou. U nás Å¾ije v souÄ•asné dobÄ› OskarÅ¯ skoro tisíc. Z
tÄ›ch slavných bychom mohli jmenovat Oscara Wildea - anglického spisovatele, Oskara Schindlera - rakouského
obchodníka, který za druhé svÄ›tové války zachránil Å¾ivot tisícÅ¯m Å¾idÅ¯, Oskara Lafontainea - nÄ›meckého politika a
samozÅ™ejmÄ› - toho, co vypadá jako strýÄ•ek - pÅ™eci onu slavnou zlatou so&scaron;ku - kterou rok co rok udÄ›lují
nejlep&scaron;ím filmovým hercÅ¯m, reÅ¾isérÅ¯m atd. "StrýÄ•ka" Oskara získaly jiÅ¾ tÅ™i na&scaron;e filmy - Obchod na korz
OstÅ™e sledované vlaky a Kolja. pidÅ™ich
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