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StÅ™eda, 05 prosinec 2007

Mrazík: &bdquo;UÅ¾ je ti teplo, dÄ›vÄ•e?" NastÄ›nka: &bdquo;Teplo, dÄ›deÄ•ku MrazíÄ•ku." Mrazík: &bdquo;Dobrá." NastÄ›nk
&bdquo;Teplo." Mrazík obÄ›hne strom zezadu: &bdquo;TeÄ• uÅ¾ je ti teplo, milé dÄ›vÄ•e?" NastÄ›nka: &bdquo;Teplo, MrazíÄ•k
Teplo, dÄ›deÄ•ku." "Zimáá, náda zatapiÅ¥...", v&scaron;ak skuhrá (na rozdíl od rampouchovité NastÄ›nky) v souÄ•asné
alkoholické reklamÄ› jakýsi ruský muÅ¾ik.
Zina (29. 11.) je jméno Å™eckého pÅ¯vodu. je odvozeno od slova Zénais - coÅ¾ se pÅ™ekládá jako boÅ¾ská. Zin je u nás
velice málo - skoro Å¾ádné. Ale v Rusku, kde se dávala jména podle Å™ecko-katolického kalendáÅ™e, je to jméno
celkem frekventované. HojnÄ› se tam dává i Zinaida, coÅ¾ je jiná forma téhoÅ¾ jména. Také se tvar Zina, Zinka pouÅ¾ívá
jako zkrácená forma jiných jmen &ndash; dÅ™íve se tak Å™íkalo Aloisiím, Teresiím&hellip; ProstÄ› LojziÄ•ky, Lojzinky,
Rézinky&hellip; Milé Ziny, nedÄ›lejte si hlavu z toho, Å¾e je vás málo. NezáleÅ¾í na mnoÅ¾ství, ale na kvalitÄ›. Tak si svÅ¯j
svátek kvalitnÄ› oslavte, k Ä•emuÅ¾ vám v&scaron;em pÅ™ejeme jen to nejlep&scaron;í.
OndÅ™ej (30. 11.) Toto jméno jsme uÅ¾ probírali u pÅ™íleÅ¾itosti Andreje. TakÅ¾e pouze struÄ•nÄ›. OndÅ™ej je pÅ¯vodu Å™
pÅ¯vodnÄ› je jméno odvozeno od slova Andros - coÅ¾ znamená muÅ¾. Andreas je tedy muÅ¾ný, muÅ¾ský. (Známé je slovo
polyandrie (mnohomuÅ¾ství) - coÅ¾ je opakem polygamie (mnohoÅ¾enství) - no v na&scaron;í kultuÅ™e jsme rad&scaron;i zÅ
pÅ™i jednom partnerovi (Ä•i partnerce), kterého je kolikrát i tak aÅ¾ aÅ¾. Ale jiná zemÄ›, jiné mravy &ndash; Å¾e. Je&scaron;t
pÅ™ipomeÅˆme,Å¾e svatoondÅ™ejská noc má zázraÄ•nou moc. Mají se dít zázraky, ale moc s nimi nepoÄ•ítejte - rad&scaron;
kupte los, nebo si vsaÄ•te, máte to jistÄ›j&scaron;í. OndÅ™ej je jméno oblíbené naprosto v&scaron;ude, za v&scaron;echny
jmenujme tÅ™eba spisovatele OndÅ™eje Neffa, herce OndÅ™eje Vetchého, OndÅ™eje Suchého, spisovatele, divadelníka a
moderátora. A last but not least - duchovního otce miláÄ•ka v&scaron;ech dÄ›tí po mnoho generací - tedy Ferdy Mravence spisovatele a malíÅ™e OndÅ™eje Sekoru.TakÅ¾e - v&scaron;echno nejlep&scaron;í - a sem tam nÄ›jaký ten zázrak.
Iva (1. 12.) - zde se názory jazykologÅ¯ rÅ¯zní. NÄ›kteÅ™í tvrdí, Å¾e jde o Å¾enskou formu jména Yvo (nebo Ivo) - které je
keltského pÅ¯vodu a znamená "tisový luk". Jiné se pÅ™iklánÄ›jí k tomu, Å¾e jde pouze o zkrácené jméno Ivana, nebo
Ivanka, které je Å¾enskou formou jména Ivan. To jméno není ruské - jak jiÅ¾ jsme si zde pÅ™i jiné pÅ™íleÅ¾itosti Å™ekli, ale
staroslovanský pÅ™epis latinského jména Ioanus - tedy Jan, které je pÅ™ekladem hebrejského jména Jochanán a
znamená dar boÅ¾í. Ivana a vlastnÄ› i Iva jsou vlastnÄ› "sestÅ™iÄ•ky" jména Jana. At uÅ¾ je to jak chce, je to jméno hezké a
nás velice oblíbené. V souÄ•asné dobÄ› jich u nás Å¾ije pÅ™es &scaron;estadvacet tisíc. Slavných dívek a Å¾en jménem Iva
opravdu hodnÄ›. Za v&scaron;echny jmenujme vynikající Ä•eskou hereÄ•ku Ivu JanÅ¾urovou. Jí i v&scaron;em ostatním Ivám
pÅ™ejeme v&scaron;echno nejlep&scaron;í a hodnÄ› zdraví &ndash; a to nejen v sobotu veÄ•er a v nedÄ›li ráno.
Blanka (2. l2.) má skuteÄ•nÄ› krásné jméno latinského pÅ¯vodu a k nám se dostalo pÅ™es &scaron;panÄ›l&scaron;tinu.
Znamená "bílá, bÄ›loskvoucí, bÄ›lostná". Jeho obdobou jsou jména BÄ›la, nebo Albína. Toto jméno se hodnÄ› dávalo
mladým &scaron;lechtiÄ•nám (které samosebou pozdÄ›ji zestárly). I v na&scaron;ich dÄ›jinách jednu Blanku máme
&ndash; vzpomeÅˆte na Blanche de Valois - první Å¾enu a velikou lásku Otce na&scaron;í vlasti, krále Karla IV. Blanka je
moc hezké jméno. Jen u nás je jich skoro tÅ™icet Ä•tyÅ™i tisíce.Za v&scaron;echny jmenujme Ä•eskou hereÄ•ku s krásným
hlasem Blanku Bohdanovou a svÄ›tovÄ› proslulou módní návrháÅ™ku Blanku Matragi, jejíÅ¾ princeznovské &scaron;aty jsou
tak krásné, Å¾e "uchvacují" Å¾eny po celé svÄ›tÄ›. Blanka se téÅ¾ jmenovala maminka zpÄ›vaÄ•ky Lenky Filipové - která byla
kdysi moje paní uÄ•itelka, ale uÅ¾ bohuÅ¾el není mezi námi.
Svatoslav (3. 12.) je nepopiratelnÄ› slovanského pÅ¯vodu. OznaÄ•uje nÄ›koho, kdo se proslavil svou dobrotou Ä•i svatostí
(pÅ™ípadnÄ› nebo obojím). Jak uÅ¾ to tak v Å¾ivotÄ› chodí, Jméno Svatoslav nejvíce proslavil ruský kníÅ¾e z rodu RurikovcÅ
ov&scaron;em byl v&scaron;ecko, jenom ne svatý. Dobrotivý uÅ¾ vÅ¯bec ne. Ba právÄ› naopak. Byl to neuvÄ›Å™itelnÄ› krutý,
arogantní a bezohledný váleÄ•ník, který &ndash; kdyÅ¾ uÅ¾ s nÄ›kým bojoval, tak ho taky porazil. Tedy, ne vÅ¾dycky. Chlape
bohatou silnou zemi, a bylo mu to málo.Tak pÅ™epadal své sousedy a bojoval s kdekým. Dokonce se mu podaÅ™ilo
rozvrátit chazarský chanát a otevÅ™ít tak Rusku volnou cestu do Asie. Ale na kaÅ¾dého dojde. Jednou se Svatoslav
rozkmotÅ™il s byzantským císaÅ™em Nikéforosem II. a vytáhl proti nÄ›mu do boje. To ale nemÄ›l dÄ›lat, nebyl byl na hlavu
poraÅ¾en. Nu a pak uÅ¾ se mu nikdy nedaÅ™ilo. Bitvu v roce 971 prohrál a následnÄ› v roce 972 zemÅ™el. Ale ne kaÅ¾dý
Svatoslav byl zlosyn, pÅ™ipomeÅˆme si jednoho moc hodného a také velkého pÅ™ítele na&scaron;í vlasti, a to klavíristy a
varhaníka a vÅ¯bec velkého a svÄ›toznámého hudebníka - Svjatoslava RichtÄ›ra.
Barbora (4. 12.) je dnes velmi moderní jméno a jmenuje se tak hodnÄ› holÄ•iÄ•ek, paní, sleÄ•en i babiÄ•ek, Je Å™eckého pÅ¯vo
a znamená barbarka (tedy cizinka, mluvící nesrozumitelnou Å™eÄ•í, která Å˜ekÅ¯m znÄ›la jako "brr bar bar bar"- Ä•ili jako
brblání, nebo drmolení. (Tak nÄ›jak podobnÄ› pÅ™i&scaron;li ke svému slovanskému jménu NÄ›mci, kteÅ™í jen gestikulovali,
nebo vyráÅ¾eli - pro Slovany nesrozumitelné - skÅ™eky, jakoby byli nÄ›mí - tedy nÄ›mci). V pÅ™eneseném slova smyslu byla
pak Barbora Ä•i Barbara Å¾enou, která stále brblala, mluvila, prostÄ› pokoje od ní nebylo&hellip; Ta svatá byla zvolena
patronkou horníkÅ¯, pokrývaÄ•Å¯, zedníkÅ¯, slévaÄ•Å¯, zvonÅ¯, kováÅ™Å¯, kameníkÅ¯, hrobníkÅ¯, klobouÄ•níkÅ¯, kuchaÅ™Å¯, z
dÄ›lostÅ™elcÅ¯, vÄ›Å¾í a koneÄ•nÄ› i mladých dÄ›vÄ•at. TAK!!! a teÄ• jsme u toho nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ího!! Milá dÄ›vÄ•ata
vdát, a to do roka, uÅ™íznÄ›te si dneska pár vÄ›tviÄ•ek tÅ™e&scaron;nÄ›,vi&scaron;nÄ› - nebo v nejhor&scaron;ím jablonÄ›
(nejlep&scaron;í je ale tÅ™e&scaron;eÅˆ). KdyÅ¾ je veÄ•er dáte do vody a ony vám na &Scaron;tÄ›drý den vykvetou, tak se do
roka vdáte. Ale bacha!!! ne, Å¾e je mlasknete do vázy a vyka&scaron;lete se na nÄ› a na &Scaron;tÄ›drý den se nacpány
cukrovím pÅ¯jdete podívat - nic takového! PÄ›knÄ› je dejte do váziÄ•ky, nedávejte je moc do sucha, nebo tepla - ale na
svÄ›tlo a spí&scaron;e chladnÄ›ji. Slavných Bár je "nÄ›urékom!, jak Å™íkají bratÅ™i slováci. Na&scaron;í nejslavnÄ›j&scaron;í
Barunkou je pak Barbora, rozená Panklová, provdaná NÄ›mcová - umÄ›leckým jménem BoÅ¾ena NÄ›mcová. Musela být
fakt dobrá - speciálnÄ› v na&scaron;í zemi se to pozná podle toho, Å¾e dotyÄ•ný zemÅ™e mladý, chudý a prakticky hlady.
Jitka (5. 12.) Toto hezké a mazlivé jméno zní úÅ¾asnÄ› slovansky, ale pÅ™esto je pÅ¯vodu hebrejského. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo
Judith - tedy Å¾ena Ä•i dívka, pocházející z Judeje. Pocházelo odtamtud zÅ™ejmÄ› hodnÄ› hezkejch holek, protoÅ¾e jméno se
velice roz&scaron;íÅ™ilo. K nám dorazilo pÅ™es NÄ›mecko, kde znÄ›lo Jutte, Ä•i Juta, nebo také Guta - coÅ¾ je vlastnÄ›
zkrácenina jména Judity. JelikoÅ¾ byl Alois Jirásek (a jeho Staré povÄ›sti Ä•eské) v&scaron;em &scaron;kolním dítkám
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pÅ™edepsán jako povinná Ä•etba, a to jiÅ¾ po mnoho generací, naprosto v&scaron;ichni známe pÅ™íbÄ›h o BÅ™etislavovi a J
Jednalo se o kníÅ¾ete BÅ™etislava (nemanÅ¾elského syna kníÅ¾ete OldÅ™icha a vdané pradlenky BoÅ¾enky&hellip; jo,
PÅ™emyslovci, to byli frajeÅ™i, nÄ›jaké sÅˆatky je nezajímaly, dÄ›ti byly jednou jejich, aÅ¥ uÅ¾ manÅ¾elské, nebo nemanÅ¾e
a Jutta - tedy Jitka - byla dcerou bavorského markrabÄ›te JindÅ™icha. Tedy pro Ä•eského panovníka partie jak hrom. TakÅ¾e
dívku unesl z klá&scaron;tera ve Schweinfurtu, následnÄ› mocným mávnutím meÄ•e pÅ™eÅ¥al Å™etÄ›zy padacího mostu a s
dívkou na svém koni z klá&scaron;tera ujel&hellip;. Je pak jasno, Å¾e se s ní poté oÅ¾enit &bdquo;musel&ldquo;!!! CoÅ¾ bylo
pÅ™esnÄ› to, co chtÄ›l, a co se v podstatÄ› v podobných pÅ™ípadech (a hlavnÄ› na truc rodiÄ•Å¯m) dÄ›lalo&hellip;.
PidÅ™ich
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