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UvÄ›domujete si, Å¾e za pouhopouhé tÅ™i nedÄ›le, za tÅ™ikrát sedm dní, jsou prázdniny za námi, dÄ›tiÄ•ky naklu&scaron;ou
&scaron;koly - nÄ›které poprvé, nÄ›které naopak naposledy... Å¾e nás zase zaÄ•nou ve v&scaron;ech stran masírovat
vánoce v&scaron;ech barev a proveniencí? Jsem mj. zvÄ›davá, odkud na mÄ› bude jukat oÄ•epiÄ•kovaný diblík Santa letos...
PoÄ•así sice je&scaron;tÄ› stále "hoÅ™í" na stranÄ› jedné a pÅ™etéká na stranÄ› druhé - ale nenechme se tím ukolébat. Naber
síly (finanÄ•ní), za pár dnÅ¯ budete honem honem psát seznamy, co komu pod stromeÄ•ek. A vymý&scaron;let, kde zas na
to letos vzít! Roman (9. 8.) je to jméno latinského pÅ¯vodu a do slova a do písmene to znamená Å˜íman - tedy obÄ•an Å˜íma,
mající právo uÅ¾ívat v&scaron;echny výhody z toho vyplývající. U nás nosí toto jméno pÅ™es &scaron;edesát devÄ›t tisíc muÅ
chlapcÅ¯. Je to jméno, které vyzaÅ™uje jakousi hrdost - snad je&scaron;tÄ› z dob, kdy být Å˜ímanem - bylo vÄ›cí cti. I známých
RomanÅ¯ by se pár na&scaron;lo. NapÅ™íklad Roman &Scaron;ebrle - Ä•eský atlet, Roman Herzog - nÄ›mecký politik, Roman
Polanski - americký reÅ¾isér polského pÅ¯vodu. Ov&scaron;em nejvýznamnÄ›j&scaron;í rodina, která toto jméno s hrdostí
nosila - byla bojarská ruská rodina, která odvozovala svÅ¯j pÅ¯vod od Romana JurjeviÄ•e Zacharjina Jurjeva, jehoÅ¾
dcera Anastazia Romanovna se provdala za cara Ivana IV. Ano a jsme doma - jedná se o ruskou carskou rodinu
RomanovcÅ¯, která kdysi vládla jednomu z nejvÄ›t&scaron;ích státÅ¯ na svÄ›tÄ›. No a pak pÅ™i&scaron;li komunisti... a
zbytek znáte. VavÅ™inec (10. 8.) A jsme opÄ›t v latinÄ›. VavÅ™ín, Ä•ili bobkový list - se latinsky Å™ekne Laurus. VavÅ™ínový
byli ovÄ›nÄ•ování vítÄ›zové Ä•i lidé, kteÅ™í se nÄ›jak vyznamenali. Takovému Ä•lovÄ›ku se pak Å™íkalo Laurentius, coÅ¾ zna
laureát, Ä•i vavÅ™ínem ovÄ›nÄ•ený. Jiná teorie tvrdí, Å¾e jméno pochází ze slova Laurentius, Ä•ili pocházející z místa zvaného
Laurento - mÄ›steÄ•ka ve starovÄ›ké Latii. NicménÄ› tento den je zasvÄ›cen Svatému VavÅ™inci ze 3. století. Tento svatý je
patronem mnoha Å™emesel, mezi jinými mÅ¯Å¾eme jmenovat knihovníky, archiváÅ™e, kuchaÅ™e, pivovarníky, hostinské,
pradleny, Å¾ehlíÅ™ky, hasiÄ•e a dal&scaron;í profese, které mají co spoleÄ•ného s ohnÄ›m. Stal se jedním z
nejpopulárnÄ›j&scaron;ích svÄ›tcÅ¯ a je mu zasvÄ›ceno mnoho kostelÅ¯. Taky ten, co se o nÄ›m zpívá v písniÄ•ce "Ha ty svate
VavÅ™ineÄ•ku, stojí&scaron; na pÄ›kným kopeÄ•ku, vycházejí panny z tebe, jako andÄ›lové z nebe." Zuzana (11. 8.) jméno je
pÅ¯vodu hebrejského "&scaron;ó&scaron;annah" - tedy Lilie, ov&scaron;em toto jméno v podobÄ› s&scaron;n je
vyskytovala i v EgyptÄ› a znamenalo lotos, Å™eÄ•tina je pÅ™etvoÅ™Å¾ila na súson, odkud je jen krÅ¯Ä•ek k na&scaron;í sa
jiÅ¾ Lilie, lotos nebo sasanka, je to prostÄ› kvÄ›tina. Patronkou dne&scaron;ního svátku je svatá Zuzana, která si pro své
kÅ™esÅ¥anské pÅ™esvÄ›dÄ•ení odmítla vzít syna samotného císaÅ™e Diokleciána, na coÅ¾ tvrdÄ› doplatila. Na místÄ› její p
postaven kostel Sv. Zuzany. Zuzany, Zuzky, Zuzanky se u nás tÄ›&scaron;í velké oblibÄ›, je jich více neÅ¾ padesát dva
tisíce. Kdysi jim hodnÄ› &bdquo;pomohl&ldquo; i Walda Matu&scaron;ka &ndash; po slavné semaforské písni O ZuzanÄ›,
co je sama doma, bylo za pár let ve &scaron;kolkách &bdquo;pÅ™ezuzankováno&ldquo;. Klára (12. 8.) Má jméno
z latiny, které znamená jasná (svÄ›tlá). Ta Klára, jíÅ¾ je zasvÄ›cen tento den se narodila r. v. 1194 v Assisi. PÅ¯vodnÄ› to
byla velmi sebevÄ›domá dívka, která pohrdla nÄ›kolika nápadníky. Sledujete, jak mají v&scaron;echny svaté podobný
údÄ›l? Sám Svatý Franti&scaron;ek jí tehdy, kdyÅ¾ vstupovala do Å™ádu, ustÅ™ihl podle &bdquo;jepti&scaron;kovského
rituálu&ldquo; vlasy. Také se ví, Å¾e si dopisovala s na&scaron;í AneÅ¾kou Ä•eskou, která právÄ› pod jejím vlivem zaloÅ¾ila v
Praze Na Franti&scaron;ku Å™ád Klarissek. Svatá Klára je patronkou pradlen, pozlacovaÄ•Å¯, vy&scaron;ívaÄ•ek,
sklenáÅ™Å¯, malíÅ™Å¯ skla a také lidí slepých a televize. Zajímavá kombinace, coÅ¾? Modlitba ke Svaté KláÅ™e prý pomáhá
horeÄ•ce i pÅ™i chorobách oÄ•í. Alena (13. 8.) má jméno, na nÄ›mÅ¾ se jazykologové neshodují - podle jednÄ›ch je to
zkrácená forma aramejského jména Magdalena - tedy dívka, nebo Å¾ena pocházející z mÄ›steÄ•ka Magdala, nebo z
Å™eckého Helena .- coÅ¾ znamená svÄ›tlo, záÅ™ící, pochodeÅˆ, pÅ™ípadnÄ› Å¾enská varianta keltského jména Alan - coÅ¾
znamená svornost. NejpravdÄ›podobnÄ›ji vypadá Helena, která v novodobé Å™eÄ•tinÄ› zní Elen, italsky Elena - coÅ¾ uÅ¾ je
AlenÄ› jen kousek. HojnÄ› Alen se rodilo po válce, ale i teÄ• mÅ¯Å¾ete tu a tam nÄ›jakou malou Alenku potkat. Zvlá&scaron;tÄ›
tady na Kudlance, tady jich máme jak psÅ¯. Mezi známé Aleny mÅ¯Å¾eme poÄ•ítat Alenku, co se hihÅˆá do dlaní, kdyÅ¾
kolem jede Ä•ervená aerovka a samozÅ™ejmÄ› i Áju, co má doma Maxipsa Fíka. Alan (14. 8.) je z kelt&scaron;tiny a
znamená soulad, nebo svornost. Tato vlastnost není pro Kelty zrovna typická. Jejich ha&scaron;teÅ™ivost a nesvornost je
povÄ›stná - dovedou se semknout jen pÅ™i opravdu hrozivém nebezpeÄ•í - ale i tak jim to dlouho nevydrÅ¾í. Å½e je vám na
tom nÄ›co povÄ›domé??? Není divu. Keltové prý na na&scaron;em území stále v pohodÄ› Å¾ijí - jen se jmenují jinak a mluví
jiným jazykem - Ä•eským. Patronem dne&scaron;ního dne byl Alan ze Solminihaku.Narodil se v r. 1593 v Beletu ve Francii.
NapÅ™ed pomý&scaron;lel na vojenskou kariéru, ale nakonec dal pÅ™ednost dráze duchovní. Proslavil se tím, Å¾e zavedl
poÅ™ádek v kléru, stavÄ›l sirotÄ•ince a nemocnice. Hana (15. 8.) toÅ¥ jméno je hebrejského pÅ¯vodu a znamená milostná,
milosti plná, nÄ›Å¾ná, nádheená, líbezná. Mají tedy být HaniÄ•ky na co py&scaron;né. Ten, kdo si vezme za Å¾enu Hanu,
rozhodnÄ› neprohloupí. Toto jméno je u nás velmi oblíbené, za války bylo dokonce symbolem vzdoru, neboÅ¥ Hana se
jmenovala mmanÅ¾elka presidenta Bene&scaron;e. Han je u nás v souÄ•asné dobÄ› více neÅ¾ 151 tisíc. V kaÅ¾dé rodinÄ›
se proto nÄ›jaká ta Hana, Hanka, HanÄ•í Ä•i HaniÄ•ka najde. Známých Han by se také pár na&scaron;lo - za
v&scaron;echny jmenujme zpÄ›vaÄ•ky Hanu Hegerovou a Hanu Zagorovou. A co ta, po které tak teskní vodník z Jiráskovy
Lucerny? PidÅ™ich
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