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V sedmdesátých letech minulého byly Å¾árovky povaÅ¾ovány za energetické Å¾routy (to byl impuls k zavádÄ›ní letního Ä•asu
JenÅ¾e v dne&scaron;ní dobÄ› jsou hlavními Å¾routy klimatizaÄ•ní jednotky. Dnes uÅ¾ neexistuje pÅ™ímý vztah mezi délkou
svÄ›telného dne a spotÅ™ebou elektrické energie. V létÄ› sice ménÄ› svítíme, ale zato pustíme klimatizaci a "nula od nuly
pojde". Letní Ä•as tedy prakticky Å¾ádné úspory nepÅ™iná&scaron;í.
Na&scaron;ím základním Ä•asem - který právÄ› zaÄ•al - je stÅ™edoevropský Ä•as - SEÄŒ (CET - GMT+1h). Také se nazývá
obyÄ•ejný, standardní nebo klasický. Ano, máme zpÄ›t jednu hodinku na vyspání, kterou nám "sebral" letní Ä•as. SmÅ¯la je, Å¾e
si na to velmi rychle zvykneme . Erik (26. 10.) je to jméno skandinávského pÅ¯vodu, které pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Eyrekr - coÅ¾
znamenalo ctihodný, váÅ¾ený a v&scaron;emocný vládce. Je to tedy jméno královské - jak je z uvedeného jasno. Krom
formy Erik se pouÅ¾ívá téÅ¾ podoba Erich a obÄ› dvÄ› se ve svÄ›tÄ› tÄ›&scaron;í velké oblibÄ›. Patronem tohoto jména byl sv
Erik (jak jinak) , který byl ov&scaron;em pÅ¯vodnÄ› &scaron;védským králem Erikem devátým. Sám byl kÅ™esÅ¥an a tak se
rozhodl, Å¾e na víru obrátí i své sousedy Finy. Se zlou se v&scaron;ak potázal, neb Finové nejevili o novou víru
nejmen&scaron;í zájem. Jak uÅ¾ to tak bývá, král usoudil, Å¾e kdyÅ¾ to nejde po dobrém, tak to holt pÅ¯jde po zlém. A
uspoÅ™ádal proti FinÅ¯m kÅ™íÅ¾ovou výpravu. Tato výprava ve&scaron;la do dÄ›jin, neb pÅ™i ní zahynul králÅ¯v pÅ™ítel upp
biskup JindÅ™ich. A jak to dopadlo? Nakonec FinÅ¯m nezbylo, neÅ¾ se podrobit a dnes jsou z nich kÅ™esÅ¥ané par
excellence. U nás ErichÅ¯ mnoho není, ale i to se postupnÄ› - díky globalizaci - mÄ›ní. Ale slavných ErikÅ¯ je jinak dost nÄ›mecký spisovatel Erich Kaestner, Erich Maria Remarque, a last, but not least Erich von Daeniken, známý ufolog - který
ov&scaron;em není NÄ›mec, nýbrÅ¾ &Scaron;výcar. &Scaron;arlota a Zoe (27. 10.) Dnes mají svátek Å¾eny a dívky obdaÅ™
tÄ›mito nezvyklými jmény. NapÅ™ed si Probereme Zoe. Toto jméno vzniklo z Å™eckého slova ZÓÉ, coÅ¾ znamená Å¾ivot. N
téÅ¾ pouÅ¾ívá forma Zoa. Zoe jsou zmínÄ›ny v kÅ™esÅ¥anském kalendáÅ™i hned dvÄ›. Jedna byly otrokyní u bohatého Å™
Catula. KdyÅ¾ se její pán dopvÄ›dÄ›l, Å¾e je kÅ™esÅ¥ankou, stra&scaron;nÄ› se rozzuÅ™il a vhodil ji do rozpálené pece. Dru
Zoe nedopadla lépe. Byla téÅ¾ kÅ™estankou a za krutého panování císaÅ™e Diokleciána uprchla na Å™ímský venkov. Nicmé
se na&scaron;l "dobrák", který ji udal. Nakonec byla spolu s ostatními kÅ™esÅ¥any zatÄ•ena, krutÄ› muÄ•ena a nakonec
popravena. Zoe pak byla popravewna tak, Å¾e byla uvázána za nohy a za Å¾iva doslova upeÄ•ena nad ohnÄ›m. K této
hromadnéí popravÄ› do&scaron;lo roku 287, Dal&scaron;í jméno, které pÅ™ichází na poÅ™ad dne&scaron;ního dne je
&Scaron;arlota, nebo také, Charlota, Charlotte, atd. Jedná se o Å¾enský tvar jména Charles - (toho jsme uÅ¾ probírali), tedy "pán, ,vladaÅ™, svobodný". ÄŒeský tvar tohoto jména je Karel - charlotta (nebo &Scaron;arlota) je tedy Karla. Je to
krásné jméno a poslední dobou zase pÅ™ichází do módy. Za v&scaron;echny mÅ¯Å¾eme jmenovat Charlotta Garigue
Masaryovou - manÅ¾elku na&scaron;eho porvníhio presidenta - a anglickou spisovatelku Charlotte Bronteovou.
&Scaron;arlota je také vynikající smetanový a krémový dort. TakÅ¾e milé Zoe a &Scaron;arloty, jestli budete moci, tak si na
tom dortu pochutnejte, kdyÅ¾ máte ten svátek. A vÅ¯bec to hezky oslavte. státní svátek ÄŒeské republiky (28. 10.) v tento
den roku 1918 vznikla ÄŒeskoslovenská republika. Po tÅ™ista letech, kdy jsme "patÅ™ili" k Rakousku, posléze k RakouskuUhersku. Bylo to nÄ›co jako zázrak, ve který uÅ¾ nikdo nedoufal. Velký podíl na vzniku nového státu mÄ›l Tomá&scaron;
Garrigue Masaryk, nicménÄ›, abychom byli objektivní a spravedliví, musím téÅ¾ lví podíl pÅ™iznat poslednímu rakouskému cís
Karlu I. Jen díky jeho postoji u nás nedo&scaron;lo k bojÅ¯m a krveprolití. Av&scaron;ak dlouho nám Republika
nevydrÅ¾ela. Po Mnichovské zradÄ› pÅ™i&scaron;el Hitler- a ten nÄ›jaké oslavy 28.Å™íjna zatrhl. Jaká taky republika, kdyÅ¾
byli protektorát. Já skuteÄ•nÄ› nechápu, proÄ• nás poÅ™ád chce nÄ›kdo ochraÅˆovat. Tyhlety "ochrany" nikdy nedopadly
dobÅ™e - tedy pro nás. Ale Hitler padl, pÅ™i&scaron;li komunisti a ti z toho udÄ›lali "den znárodnÄ›ní". Stalin by totiÅ¾ nÄ›jaké
vzpomínky na první republiku nevydýchal. A po nÄ›m BreÅ¾nÄ›v dal velmi ostÅ™e najevo, Å¾e ani on ne. No, takÅ¾e zas po
máme moÅ¾nost svátek vzniku na&scaron;í republiky oslavit, ale nÄ›jak chybí to pÅ¯vodní nad&scaron;ení. Lidi uÅ¾ jsou tak
zblblí a tak podlehli deziluzi, Å¾e si z toho udÄ›lali "Du&scaron;iÄ•ky". Ale je&scaron;tÄ› nÄ›co musím pÅ™ipomenout: vÅ¯bec
nejvÄ›t&scaron;í zásluhu na vzniku republiky mají Ä•e&scaron;tí legionáÅ™i, kteÅ™í bojovali za republiku. Byli to dezertéÅ™i z
rakouské armády, bojovali na stranÄ› spojencÅ¯ a vÄ›dÄ›li, Å¾e chtÄ›jí-li se nÄ›kdy vrátit domÅ¯, musí být jejich vlast svobodná
TakÅ¾e u pÅ™íleÅ¾itosti tohoto svátku vÄ›nujme alespoÅˆ krátkou vzpomínku lidem, kteÅ™í za velkých obÄ›tí a krveprolití bo
vlast a mnohdy poloÅ¾ili obÄ›ti nejvÄ›t&scaron;í - své Å¾ivoty. Silvie (29. 10.) Silvia, Silvina, Silvana- toto jméno je pÅ¯vodu
latinského. Je odvozeno od slova Silva - tedy les. Existuje téÅ¾ muÅ¾ská podoba tohoto jména, tedy Silvio, ale také
Silvestre. TÄ›mito jmény byli oznaÄ•ování lidé Å¾ijící v lese, pocházejí z lesa - tedy Silvie je Å¾ena Ä•i dívka lesní, dá se Å™íc
panna (kde byl tenkrát Toman, se neví). Ov&scaron;em existovala jedna slavná Silvia - byla to dívka jménem Rhea
Silvia. Byla to velice krásná panna a vestálka (knÄ›Å¾ka) a údajnÄ› pocházela z královského rodu. Byla tak krásná,
Å¾e se do ní zamiloval sám bÅ¯h Mars. Jednou &scaron;la Rhea Silvia ke studánce pro vodu a jak tak hledÄ›la na její tÅ™pytící
se hladinu, usnula a zdálo se jí, Å¾e se s ní bÅ¯h Mars miloval... Po Ä•ase ov&scaron;em zjistila, Å¾e to Å¾ádný sen tedy neby
protoÅ¾e ten &bdquo;spánek" nezÅ¯stal bez následkÅ¯. Narodila se jí dvojÄ•átka - chlapeÄ•kové Romulus a Remus.
Silviina strýce ta &bdquo;stra&scaron;livá ostuda" velmi rozzuÅ™ila a rozhodl se nechat ubohou dívku utopit v Tiberu. No,
ale tam se do ní vÄ•as zamiloval Å™íÄ•ní bÅ¯h a pojal ji za Å¾enu. Hezký holky to prostÄ› mají pÅ™ece jen jednodu&scaron;&s
Osud jejích synkÅ¯ je dostateÄ•nÄ› znám, ale pro ty, kteÅ™í v &scaron;esté tÅ™ídÄ› pÅ™i dÄ›jepisu chybÄ›li, zopakujeme, Å¾
chlapeÄ•ky odkojila vlÄ•ice a oni pak - poté co vyrostli - zaloÅ¾ili mÄ›sto. A jak uÅ¾ to tak mezi sourozenci chodí, Romulus pra
vybudoval hradby a Remus se mu vychechtal a pÅ™eskoÄ•il je. Romulus nezvládl vztek a bratra Rema zabil. A mÄ›sto
nazval po sobÄ›. Roma - tedy Å˜ím. MÄ›sto má ve znaku vlÄ•ici, kojící dva malé chlapce. Tadeá&scaron; (30. 10.) je jméno
hebrejské. ZnÄ›lo asi jako Taddai, coÅ¾ mÄ›lo znamenat chytrý, rozumný, ale také odváÅ¾ný Ä•i smÄ›lý. Toto jméno pak pÅ™
latina a v té znÄ›lo jako Taddaeusa. Poté se díky latinÄ› jméno roz&scaron;íÅ™ilo po celém svÄ›tÄ›.Toto jméno nosil téÅ¾ svÄ
zvaný Juda Tadeá&scaron;. S tím jménem mÄ›l opravdu smÅ¯lu, neboÅ¥ jméno Juda pÅ™ipomínalo lidem Jidá&scaron;e a
tak mu mnoho pozornosti nevÄ›novalo. Proto bylo témÄ›Å™ dvÄ› tisíciletí byl v nemilosti, dokud nebyly vysly&scaron;eny
modlitby jemu adresované. V Novém zákonÄ› se o nÄ›m také mnoho nepí&scaron;e, jen to, Å¾e kázal evangelium
spoleÄ•nÄ› se &Scaron;imonem zvaným Horlivec, v Mezopotámii, Sýrii a Persii. Tam také oba nalezli muÄ•ednickou smrt. U
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ná&scaron; poslední dobou pÅ™ichází toto jméno opÄ›t do módy a rodí se nám mnoho malých Tadeá&scaron;kÅ¯. Jinak
v Praze je velmi slavný kostelíÄ•ek sv. Tadeá&scaron;e, kam se pÅ™edlouhá léta chodí lidé modlit za splnÄ›ní svých pÅ™ání.
V podstatÄ› je to tam v&scaron;ude vytapetováno cedulkami od vdÄ›Ä•ných prosebníkÅ¯. Jo, praÅ¾ský Tadeá&scaron;ek, to je
známý kouzelník.. &Scaron;tÄ›pánka (31. 10.) Toto hezké jméno je Å¾enskou formou jména &Scaron;tÄ›pán Ä•i
&Scaron;tefan. U nás se uÅ¾ívají jak &Scaron;tÄ›pánka tak i Stefanie, &Scaron;tefanie, &Scaron;tefinka, a znamená to
korunovaná, vítÄ›zná. Å½eny a dívky nosící toto jméno by se mÄ›ly proslavit a nÄ›kterým se to skuteÄ•nÄ› podaÅ™ilo. HodnÄ›
si pamatuje na pohádky provázené &Scaron;tÄ›pánkou HaniÄ•incovou,dále je tu monacká princezna Stephanie... My
v&scaron;ak tento den pÅ™ipomínáme &Scaron;tÄ›pánku, která se narodila v roce 1457 poblíÅ¾ italského mÄ›sta Brescie.
Jako velice mladá vstoupila k dominikánským terciáÅ™kám ve mÄ›stÄ› Crema, byla velice schopná a po Ä•ase sama
zaloÅ¾ila klá&scaron;ter Svatého Dominika vSonciu, který také vedla. Proslavila se tim, Å¾e se na jejích rukou a nohou
zaÄ•aly ukazovat Kristovy rány, které krvácely a velmi bolely (stigmata). &Scaron;tÄ›pánka je ov&scaron;em
sná&scaron;ela hrdinsky, trpÄ›livÄ› a pokorou. ZemÅ™ela druhého ledna 1530 ve svém klá&scaron;teÅ™e. Nu, pÅ™ejeme
v&scaron;em souÄ•asným &Scaron;tÄ›pánkám pÅ™íjemnÄ›j&scaron;í osud. PidÅ™ich
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