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Málo svÄ›tla, málo svÄ›tla... to je významnou pÅ™íÄ•inou podzimních a zimních Ä•i sezónních depresí. Lidem s takovými problé
pomÅ¯Å¾e hodnÄ› svítit - terapie svÄ›tlem. Mimo ordinace mÅ¯Å¾e pak být náhradním &bdquo;lékem" vrstva snÄ›hu. Proto je
nám tak dobÅ™e na zasnÄ›Å¾ené pláni, rozzáÅ™ené sluníÄ•kem...
PÅ™i zamraÄ•eném poÄ•así lidé pociÅ¥ují své problémy výraznÄ›ji, více je vnímají a Ä•astÄ›ji o nich pÅ™emý&scaron;lejí
deprese...
PÅ™edstavte si, Å¾e kaÅ¾dý den spáchají v ÄŒesku sebevraÅ¾du Ä•tyÅ™i lidé, Å¾e desetkrát tolik lidí se o n
DÄ›sné, co? MírnÄ›j&scaron;í forma deprese odezní Ä•asem sama, lidé postiÅ¾ení tÄ›Å¾kou depresí potÅ™ebují odborné
o&scaron;etÅ™ení. Zajímavou skuteÄ•ností je, Å¾e depresivní jedinci se neustále sebeobviÅˆují a za v&scaron;e berou vinu na
sebe. Zhruba jedna Ä•tvrtina depresí odezní do jednoho mÄ›síce, polovina do mÄ›sícÅ¯ tÅ™í a pouze deset procent je trvale
nemocných. Nu, snad nám nasnÄ›Å¾í, ale jen tak akorát, aby to nevadilo autíÄ•kÅ¯m, aby to potÄ›&scaron;ilo dÄ›ti, aby to
rozesvÄ›tlilo na&scaron;e dny... Leopold (15. 11.) jméno staronÄ›meckého pÅ¯vodu. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo jako Luitpald, nebo
Luitbald a vykládá se jako "pro lid stateÄ•ný, smÄ›lý, rychlý" - nÄ›kdo, kdo je zde pro lid a neváhá se ho zastat, Ä•i za nÄ›j
bojovat. ZÅ™ejmÄ› proto je to oblíbené jméno nÄ›meckých králÅ¯, kníÅ¾at a císaÅ™Å¯. StejnÄ› tak i rakouských. Leopold, ten,
patronem tohoto jména, se narodil roku 1075 a byl vychován v klá&scaron;teÅ™e v Melku. V roce 1106 se oÅ¾enil s
AneÅ¾kou, dcerou císaÅ™e JindÅ™icha V. Bylo to velmi &scaron;Å¥astné a plodné manÅ¾elství - postupnÄ› se stal otcem
osmnácti dÄ›tí. Jedno z nich se posléze dokonce stalo biskupem. Leopold udÄ›lal pro Rakousko velice mnoho a stal se
nejen uctívaným svÄ›tcem, ale i patronem své vlasti. U nás se jméno Leopold moc nedává, ale v sousedním NÄ›mecku a
Rakousku je to jméno víc neÅ¾ oblíbené. V na&scaron;ich dÄ›jinách mÅ¯Å¾eme zmínit Leopolda I. - císaÅ™e svaté Å™í&scaro
Å™ímské nÄ›meckého národa - který byl mimo jiné i Ä•eským králem. Dále bychom mohli zmínit Leopolda Mozarta, který byl
otcem Wolfganga Amadea Mozarta, u nás velice milovaného rakouského hudebního skladatele. Otmar (16. 11.) je také
nÄ›meckého pÅ¯vodu a znamená &scaron;Å¥astný a bohatý, nebo &scaron;Å¥astný díky svému bohatství - no vidíte, a pak, Å¾
peníze pÅ™iná&scaron;ejí pouze ne&scaron;tÄ›stí! Patronem jména je Otmar ze st. Gallenu a byl pÅ¯vodem nikoli
Raku&scaron;an, ale NÄ›mec jak poleno; narodil se kolem roku 690 a v roce 719 pÅ™evzal vedení mnichÅ¯, kteÅ™í se usadili
kolem hrobu Sv.Havla. Toho svatého Havla, o kterém zde jiÅ¾ byla Å™eÄ•. Byla to hlavnÄ› Otmarova zásluha, Å¾e na tomto
místÄ› vyrostla poustevna a pozdÄ›ji i klá&scaron;ter zasvÄ›cený benediktinskému Å™ádu. Otmar byl velice poctivý a upÅ™ímn
Ä•lovÄ›k a se svými názory se nijak netajil. Navíc na území klá&scaron;tera zaÅ™ídil nemocnici pro malomocné, Ä•ímÅ¾ proti s
popudil mocné tehdej&scaron;ího svÄ›ta, kteÅ™í mÄ›li o území, na kterém &scaron;pitál stál, veliký zájem. JelikoÅ¾ to by
Ä•lovÄ›k, který Å¾il pÅ™íkladným Å¾ivotem, byl zajat a naprosto fale&scaron;nÄ› obvinÄ›n. Nakonec byl deportován na rýnský
Werd u Steinu, kde zemÅ™el. Jeho kult v&scaron;ak Å¾il dál. Otmar se stal patronem nemocných dÄ›tí, tÄ›hotných Å¾en a
nespravedlivÄ› pomlouvaných lidí. Dokonce knÄ›Å¾í v augsburském biskupství svÄ›tili dÄ›tské halenky, které pak rodiÄ•e dáva
svým nemocný dÄ›tem, aby se uzdravily. OtmarÅ¯ je u nás málo. Ale jeden známý by se pÅ™ece jen na&scaron;el. Je jím
Ä•eský hudební skladatel a reÅ¾isér Otmar Mácha. Mahulena (17. 11.) AÅ¥ jsme pátrali, jak jsme pátrali, Å¾ádnou svatou
Mahulenu, ani panovnici, Ä•i muÄ•ednici jsme neobjevili. Mahulena je pÅ¯vodu slovanského, významu nejasného. ObecnÄ› se
má za to, Å¾e jméno vytvoÅ™il Julius Zeyer pro hrdinku svého dramatu Radúz a Mahulena. Mohli jsme ho vidÄ›t zfimované
s pÅ¯vabnou Magdou Va&scaron;áryovou v hlavní roli. Mahulen je u nás velmi málo, ale sem tam se najde
romantická maminka, která své holÄ•iÄ•ce tohle jméno dá. DÅ¯kazem toho je hereÄ•ka Mahulena BoÄ•anová, mimo jiné i
výborná taneÄ•nice. NicménÄ› sedmnáctý listopad se dÅ™ív slavil pÅ™edev&scaron;ím jako Mezinárodní den studentstva. Bylo
to na památku zásahu NÄ›mcÅ¯ proti Ä•eský studentÅ¯m, jejich následného odvleÄ•ení do koncentrákÅ¯ a dal&scaron;ích
exekucí. Za komou&scaron;Å¯ se to slavilo tak, Å¾e pohovoÅ™il v tv pÅ™edseda svazácké organizace, ministr &scaron;kolství
jelo se dál. Av&scaron;ak v r.1989 se studenti rozhodli, Å¾e oslaví svÅ¯j svátek jinak, coÅ¾ se jim dost povedlo. Tentokrát
zasáhli Ä•e&scaron;tí policajti a dost se to neli&scaron;ilo od zásahu tÄ›ch fa&scaron;istÅ¯, akorát, Å¾e u nejsou ty
koncentráky. Zásah byl tak neÄ•ekanÄ› tvrdý, Å¾e se probral i letargický zbytek národa, a výsledek v&scaron;ichni známe.
TakÅ¾e nyní máme státní svátek s nic neÅ™íkajícím jménem "Den boje za svobodu a demokracii". Asi aby se vlk naÅ¾ral a
koza zÅ¯stala celá... Ani se o tom sdÄ›lovací prostÅ™edky moc nezmiÅˆovaly, zase jen ukázali jako dÅ™ív papalá&scaron;e
kladoucí vÄ›nce - prostÄ› stejnÄ› jak za komou&scaron;Å¯. (Å½ádní mocní totiÅ¾ nemají podobné pÅ™íklady rádi - zvlá&scaron
ne pak ty, které by mohly táhnout.) Ale je pÅ™ed volbami, tak se s kytkou prostÄ› ukázat museli. Tak vydrÅ¾te. Za chvilku to
bude dvacet let a tÅ™eba si to znovu zopakujeme. Zatím mÅ¯Å¾eme slavit... Romana (18. 11.) je krásné jméno a pochází z
latiny. Je Å¾enským protÄ›j&scaron;kem jména Roman. Jeho význam je Å˜ímanka, Å¾ena pocházející z Å˜íma, Å™ímská obÄ
Bylo to kupodivu významné jméno, neboÅ¥ ten, kdo byl tÄ›ch dobách dávných Å™ímským obÄ•anem, nebyl jen tak nÄ›kdo...
PoÅ¾íval mnoha výhod, o kterých se lidem z provincií ani nesnilo. Ta první se narodila nÄ›kdy ve tÅ™etím století v Itálii a je
pochována v pÅ™ekrásné bazilice zvané Fortunata, nalézající se v Umbrii, ve mÄ›stÄ› Todi. JiÅ¾ jako velmi mladá dívka bylo jí pouhých deset let, zaslíbila své panenství Kristu; takÅ¾e, kdyÅ¾ jí posléze rodiÄ•e na&scaron;li Å¾enicha a nutili ji do sÅ
radÄ›ji utekla z domova. Na osamÄ›lé hoÅ™e, severnÄ› od Å˜íma, potkala papeÅ¾e Silvestra I., který ji pokÅ™til. Ov&scaron;em
byl na útÄ›ku. Po nÄ›m ov&scaron;em ne&scaron;li rodiÄ•e, ale pochopové císaÅ™e Diokleciána, který se pronásledováním
kÅ™esÅ¥anÅ¯ proslavil.PokÅ™tÄ›ná Romana se posléze uchýlila do jeskynÄ› poblíÅ¾ Todi, kde Å¾ila poustevnickým Å¾ivotem
smrti. Kolem roku 1300 byly její ostatky vyzvednuty z jeskynÄ› a pÅ™eneseny do jiÅ¾ zmínÄ›né baziliky, kde jsou dodnes. Nu,
tÅ™eba jí bylo lépe neÅ¾ leckterým tÄ›m, co rodiÄ•e poslechly a vdaly se... Romana je jméno pomÄ›rnÄ› oblíbené, je jich u nás
skoro dvaadvacet tisíc. Za v&scaron;echny ty na&scaron;e bychom mohli zmínit pÅ¯vabnou moderátorku Romanu
Vítovou. Jí i v&scaron;em ostatním Romanám pÅ™ejeme v&scaron;echno nejlep&scaron;í. AlÅ¾bÄ›ta (19. 11.) známá i jako
Betty, Betynka, Líza, Lízinka, ale také Eli&scaron;ka, Elsa a jiné varianty tohoto velmi oblíbeného jména. Je to jméno
královské. PÅ¯vodnÄ› pochází z hebrej&scaron;tiny a znÄ›lo Elí&scaron;ebet, coÅ¾ znamená &bdquo;BÅ¯h je má pÅ™ísaha".
Za v&scaron;echny královny jmenujme AlÅ¾bÄ›tu první, anglickou královnu - souÄ•asnici Wiliama Shakespeara a tu
"na&scaron;i" AlÅ¾bÄ›tu II. - britskou královnu, která vládne Británii prakticky od konce druhé svÄ›tové války a jejíÅ¾
nejoblíbenÄ›j&scaron;ím pesem je welsh corgi. Jinak královen AlÅ¾bÄ›t byly mraky. Za v&scaron;echny jmenujme
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Eli&scaron;ku PÅ™emyslovnu, maminku otce vlasti Karla IV. Co se týÄ•e jinak slavných AlÅ¾bÄ›t - pak bychom na prvním míst
zmínili americkou spisovatelku Betty McDonnaldovou, jejíÅ¾ kníÅ¾ky ze Å¾ivota baví Å¾eny uÅ¾ po nÄ›kolik generací. Dají se
a znovu a vÅ¾dycky se pobavíte. Jste-li v depresi, nebo máte-li problémy - neznám lep&scaron;í lék. V&scaron;em
AlÅ¾bÄ›tám, Elizám, Elizabetám, Jelizavetám, Lízám, Betynkám, ale i Isabelám a Erszébetám pÅ™ejeme
v&scaron;echno nejlep&scaron;í a hezký Å¾ivot, i kdyÅ¾ nejsou královny, urÄ•itÄ› si ho zaslouÅ¾í. Nikola (20. 11.) tedy nikol
&Scaron;uhaj loupeÅ¾ník, nýbrÅ¾ dívky a Å¾eny nosící toto jméno. Nikola, Nicol, Nikol jsou varianty jména Mikulá&scaron; Å™ecky Nikoláos a znamená to VítÄ›zný lid. (viz Niké - bohynÄ› vítÄ›zství). Nikoly by tedy mÄ›ly býti Å¾eny a dívky, které se jen
nedají; porazit je rozhodnÄ› nebude snadné. K nám toto jméno pÅ™i&scaron;lo z Francie, do Francie pÅ™i&scaron;lo z Å˜ecka
coÅ¾ je vlastnÄ› kousek, protoÅ¾e Evropa, aÄ• se nám, co tu Å¾ijeme, to moc nezdá, je vlastnÄ› malinká. Kdysi dávno, kdyÅ¾
nebyly vlaky ani letadla, dala se i tak v pohodlí pÅ™ejet na koni, nebo pÅ™ejít pÄ›&scaron;ky. Jenom tenkrát mÄ›li lidi víc Ä•asu
nepÅ™epoÄ•ítávali ho na vteÅ™iny a minuty jako teÄ•, ale na dny, týdny, mÄ›síce a roky. V poslední dobÄ› nabývá jméno Nikol
stále více na oblibÄ› a nosí ho stále více mladých Å¾en, dívek a úplnÄ› malilinkatých holÄ•iÄ•ek. Å½e by to mÄ›lo nÄ›co spoleÄ
feminizací? Za v&scaron;echny slavné Nikol, Nicole a Nikoly bychom mohli pÅ™ipomenut tenistku Nicole
Vaidi&scaron;ovou. Jí i v&scaron;em ostatním Nikolkám moc gratulujeme. Albert (21. 11.) Obdobou tohoto jména je
Albrecht. Toto jméno se pÅ™ekládá jako vzne&scaron;ený, nádherný. Patron tohoto jména má pÅ™ívlastek Veliký a své
jméno si skuteÄ•nÄ› zaslouÅ¾il, neboÅ¥ byl velikým církevním uÄ•itelem. Narodil se koncem dvanáctého století v rodinÄ›
&scaron;vábského rytíÅ™e a dostalo se mu vynikajícího vzdÄ›lání. V roce 1223 zaÄ•al studovat na univerzitÄ› v PadovÄ›.
Tenkrát prostÄ› jazykové bariéry nebyly, neboÅ¥ v&scaron;ichni vzdÄ›lanci mluvili plynnÄ› latinsky. JiÅ¾ v dobÄ› studií vstoupil
do dominikánského Å™ádu. Poté uÄ•il na &scaron;kolách které tento Å™ád provozoval. V r. 1248 byl povolán do Kolína
nad Rýnem, kde vybudoval &scaron;kolu, kterou následnÄ› vedl a tato &scaron;kola se stala centrem vzdÄ›lanosti v této
Ä•ásti Evropy. Albertovým Å¾ákem by i slavný Tomá&scaron; Akvintský. Albert byl dokonce jmenován biskupem v Å˜eznÄ›, ale
tato práce mu nevyhovovala a tak se znovu vrátil k vyuÄ•ování. KromÄ› toho, Å¾e uÄ•il, napsal mnoho dÄ›l, která se
pohybovala od filosofie k botanice, fyzice, alchymii a etice. Jeho znalosti byly na tehdej&scaron;í dobu (vlastnÄ› i na
dne&scaron;ní) velice rozsáhlé.NicménÄ› trvalo 650 let ,neÅ¾ byl pÅ™ijat mezi svÄ›tce. Stal se patronem studentÅ¯ pÅ™írodníc
vÄ›d. Na obrazech bývá zpodobnÄ›n u psacího stolku s berlou nebo s knihou v ruce.Toto jméno je ve svÄ›tÄ› velmi oblíbené.
Nosil je Albert Camus- francouzský spisovatel, Albert Schweitzer - francouzsko-nÄ›mecký teolog, filosof a lékaÅ™ - a last but
not least - Albert Einstein - jehoÅ¾ pÅ™edstavovati dále skuteÄ•nÄ› netÅ™eba. Za Albrechty bychom mohli jmenovat malíÅ™e
Albrechta Duerera. Ze slavných je&scaron;tÄ› Albrechta II.Habsburského, Ä•eského krále a enfant terrible Ä•eských dÄ›jin vojevÅ¯dce Albrechta z Vald&scaron;tejna. Kdo by se o nÄ›m chtÄ›l dovÄ›dÄ›t více, nechÅ¥ nav&scaron;tíví výstavu, která se
koná od l5. listopadu ve Vald&scaron;tejnské jízdárnÄ› - kde taky jinde. V&scaron;em AlbertÅ¯m i AlbrechtÅ¯m
blahopÅ™ejeme a vin&scaron;ujeme jim hodnÄ› &scaron;tÄ›stí a hezkou oslavu svátku. PidÅ™ich
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