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Lucinky, pÅ™ineste více svÄ›tla, rozesvÄ›tlete na&scaron;e depresní nálady... PoÄ•así tÄ›chto dnÅ¯ pÅ™ímo nutí být nÄ›kde v
kdesi v teplíÄ•ku, pÅ™ípadnÄ› s nÄ›jakou tou Lucinkou, není-liÅ¾ pravda? A je&scaron;tÄ› tu je Lydie, Albínka a nÄ›Å¾ná Este
týden pÅ™eje Å¾enám... KdyÅ¾ je povÄ›tÅ™í "venkovním láskám" nepÅ™ející, oslavujte v útulném pÅ™ístÅ™e&scaron;í.
Ov&scaron;em, vy dospÄ›lí, nezapomínejte na výdobytek civilizace - antikoncepci :-) Lucie (13. 12.) o té jak víte, se Å™íká, Å¾
noci upije a dne nepÅ™idá - tak zní lidové poÅ™ekadlo. No, bÅ¯hví, co v&scaron;echno v noci Lucinky upíjejí... S nÄ›kým si moh
dát koÅˆak, druhému mohou pít krev - záleÅ¾í asi, jak která. Jméno samo pochází z latinského slova lux tedy svÄ›tlo
(nikoli vysavaÄ•) - v&scaron;ichni známe slova Lucerna -tedy svítilna a Lucifer - tedy SvÄ›tlono&scaron;. Ano, to Ä•ertí jméno
bylo pÅ¯vodnÄ› jméno andÄ›lské. StejnÄ› tak je to s tÄ›mi celosvÄ›tovÄ› populárními Luckami. V Itálii se o jedné zpívá
pÅ™ekrásná píseÅˆ, v&scaron;em nám dobÅ™e známá "Santa Lucia", kterou u nás nazpíval Karel Gott. Ta úplnÄ› první
dívka zvaná Lucie, pÅ™i&scaron;la na svÄ›t kolem roku 286 v Syrakusách na Sicílii. NapÅ™ed si odmítla vzít pohanského
Å¾enicha, pak radÄ›ji konala zázraky - a jak se Å™íká, pro dobrotu na Å¾ebrotu - nakonec byla polévána vaÅ™ícím olejem a k
to nezabralo, tak jí kat usekl hlavu. Tímpádem v&scaron;ecky pÅ™edpoklady, aby se stala svatou. Je patronkou kajících se
nevÄ›stek, sedlákÅ¯, skláÅ™Å¯, sedláÅ™Å¯, krejÄ•ích, &scaron;vadlen, tkalcÅ¯, noÅ¾íÅ™Å¯, koÄ•ích, písaÅ™Å¯, vrátných,
podu&scaron;káÅ™Å¯, spisovatelÅ¯, notáÅ™Å¯, sluÅ¾ek a podomních obchodníkÅ¯. Navíc se k ní lidé utíkají, kdyÅ¾ onemocní
chorobou, bolestmi v krku, infekcemi, krvácením Ä•i úplavici. TakÅ¾e má, chudák dÄ›vÄ•e, poÅ™ád co dÄ›lat. V rÅ¯zných
podobách se v EvropÄ› dodrÅ¾ují kÅ™esÅ¥anské zvyky, kdy dívky celé v bílém, s rozsvícenými svíÄ•kami na zvlá&scaron;tním
vÄ›nci na hlavách, obcházejí domácnosti a Å¾ehnají jim. V nÄ›kterých zemích dokonce nadÄ›lují hodným dÄ›tem sladkosti - jak
ná&scaron; Mikulá&scaron;. Jak uÅ¾ zde bylo Å™eÄ•eno, Lucie je velice oblíbené jméno a tÄ›ch známých Lucií je spousta. Za
ty na&scaron;e jmenujme dvÄ› - VondráÄ•kovou a Bílou - ta druhá se ov&scaron;em vlastnÄ› jmenuje Hana ZaÅˆáková tak nevím. A nejspí&scaron; máte i vy ve svém okolí nÄ›jakou tu Lucinku... Lydie (14. 12.) je nejspí&scaron; velice
tajemná, neb o té toho moc co Å™íci nemáme. Má jméno Å™eckého pÅ¯vodu - a to znamená, Å¾e Å¾ena (nebo dívka) takto
pojmenovaná, pochází z Lýdie v Malé Asii. PÅ™estoÅ¾e u nás toto jméno není pÅ™íli&scaron; frekventované, Å¾ije jich zde
pÅ™es dva a pÅ¯l tisíce. VÄ›t&scaron;inou se toto jméno dává jako dÄ›diÄ•né - tedy po mamince, po babiÄ•ce, po tetÄ› a
podobnÄ›. Pokud jde o dal&scaron;í Lídy - vÄ›t&scaron;inou mají zapsané jméno Ludmila. Na&scaron;í nejslavnÄ›j&scaron;í
Lýdií je hereÄ•ka Lída Baarová, která byla tímto vznosnÄ› znÄ›jícím jménem pokÅ™tÄ›na. JelikoÅ¾ je Ä•as pÅ™edvánoÄ•ní ta
v&scaron;em Lýdiím, aby zvolnily krok a na chvilku vypadly z hektického shonu, za v&scaron;ím tím zmatkem zavÅ™ely dveÅ™
a v klidu a pÅ™íjemnÄ› oslavily svÅ¯j svátek. Radan, Radana (15. 12.) jak je zÅ™ejmé a v&scaron;em jasné, tato jména jsou
pÅ¯vodu slovanského. Podle jazykologÅ¯ jsou to zkrácené varianty jmen Radovana, Ä•i Radovan, tedy dívka Ä•i chlapec
radující se, rozradovaná, radost pÅ™iná&scaron;ející... a je&scaron;tÄ› podle jiných je to pÅ™eklad latinských jmen Hilaria nebo
Gaudencia. Aby toho nebylo málo, dal&scaron;í odborníci tvrdí, Å¾e je to sice jméno slovanské, ale nikoli od radovati se
ale od radÄ›ti - Ä•ili starati se, peÄ•ovati. AÅ¥ uÅ¾ je to jak chce, radujme se, Å¾e tu Radany máme. Nakonec radost i starost s
námi kráÄ•ejí Å¾ivotem ruku v ruce - viz. kupÅ™. obchodní slogan "Va&scaron;e radost - na&scaron;e starost". PÅ™eju vám,
aby dne&scaron;ní oslavenci vám &bdquo;tropili" jen samou radost a naopak od tÄ›ch nepÅ™íjemných starostí vám ze
v&scaron;ech sil pomáhali. TakÅ¾e krásnÄ› oslavme s na&scaron;imi Radanami, Radovanami, Radkami i jejich muÅ¾skými
jmenovci jejich svátek a radujme se, veselme se - a na chvíli odloÅ¾me v&scaron;echny starosti. (Ty nám pÅ™eci
neuteÄ•ou.) Albína (16. 12.) slovo i jméno je z latiny a znamená bílá - bÄ›lavá. Jinými pÅ™eklady tohoto jména jsou BÄ›la nebo
Blanka - o kterých jsme si tu uÅ¾ vyprávÄ›li. Tenkrát prostÄ› byla jiná doba a lidé neznali kult opálené kÅ¯Å¾e, naopak, hnÄ›dí
a opálení byli otroci, nebo lidé chudí, zemÄ›dÄ›lci, jednoznaÄ•nÄ› lidé, kteÅ™í museli tÄ›Å¾ce pracovat na slunci. Byl to jih Evro
tam je sluníÄ•ko stále, takÅ¾e opálený byl kdekdo, nikdo o to nestál. Naopak bílá pleÅ¥ vypovídala o bohatství a o
u&scaron;lechtilosti - tedy mÄ›li ji lidé, kteÅ™í nemuseli po celý den vystrÄ•it na sluníÄ•ko nos. KdyÅ¾ se narodilo miminko, kte
mÄ›lo svÄ›tlé vlásky a bylo jako z cukru - pak to bylo NÄšCO!. SamozÅ™ejmÄ›, nÄ›kdy bylo miminko albín - tedy nebylo
probarvené uÅ¾ od narození, v&scaron;ak tohle také známe. Tohle jméno je známÄ›j&scaron;í spí&scaron; na jihu,
v&scaron;ak se také traduje, Å¾e znamená &bdquo;Å¾enu pocházející z mÄ›sta Alba Longa (u Å˜íma)", a dal&scaron;í
variantou je napÅ™íklad bulharské dívÄ•í jméno Albena. OstatnÄ› - nádherné bulharské turistické stÅ™edisko tohoto místa zná
snad kaÅ¾dý. NicménÄ›, v&scaron;em Albínám - aÅ¥ uÅ¾ má jejich pleÅ¥ jakoukoli barvu -pÅ™ejeme krásnou oslavu jejich
svátku a taky hodnÄ› zdraví, &scaron;tÄ›stí, atd.... Daniel (17. 12.) Toto jméno pochází z hebrej&scaron;tiny a znamená
"BÅ¯h je mÅ¯j soudce" - nebo "mým soudcem je BÅ¯h". Jmenoval se tak i chlapec, který byl jako Ä•trnáctiletý - po dobytí
Jeruzaléma - odvleÄ•en do Babylonu a dán do pÅ™evýchovy na dvoÅ™e královském. V jeho pÅ™ípadÄ› mÄ›l BÅ¯h skuteÄ•nÄ
"&scaron;ichtu" - jelikoÅ¾ se Daniel nechtÄ›l vzdát své Å¾idovské víry, byl kaÅ¾dou chvíli v tÄ›Å¾kém ohroÅ¾ení Å¾ivota.
Zkou&scaron;eli to hodnÄ›krát - dvakrát byl vrÅ¾en do jámy lvové - ale tamÄ›j&scaron;í lvi buÄ• zrovna nemÄ›li chuÅ¥, nebo
Daniel jim pÅ™i&scaron;el jako sympaÅ¥ák - prostÄ› neseÅ¾rali ho a mládenec pokaÅ¾dé pÅ™eÅ¾il. TéÅ¾ byl se svými druh
do ohnivé pece - a zas nic. V&scaron;ichni pÅ™eÅ¾ili bez úhony. ProstÄ› - jediný, kdo by mu mohl nÄ›co udÄ›lat - kdo by ho mo
soudit - byl jen samotný BÅ¯h. Krom tÄ›chto zázrakÅ¯ byl Daniel obdaÅ™en vÄ›&scaron;teckými schopnostmi a nejvíc mu
&scaron;lo vykládání snÅ¯. V&scaron;ak také netrvalo dlouho a bez nÄ›j král Nabuchonodozor pak neudÄ›lal ani krok.
Trvalo to dlouhou dobu. Ale jeho nástupce - krále Kýra, posléze Daniel pÅ™esvÄ›dÄ•il, Å¾e bude lépe, kdyÅ¾ svolí, aby se mo
zpÄ›t do vlasti - tedy do míst, kde se narodil. A tak se i stalo. O jeho smrti nic nevíme - takÅ¾e nejspí&scaron; zemÅ™el v klidu,
se&scaron;lostí vÄ›kem, coÅ¾ mu v&scaron;ichni pÅ™ejeme. StejnÄ› úspÄ›&scaron;ný a poklidný Å¾ivot pÅ™ejeme v&scaron
DanielÅ¯m. A pro tento jejich den - aby si krásnÄ› uÅ¾ili svÅ¯j svátek a nic moc "dobrodruÅ¾ného " je nepotkalo. Miloslav (18.
12.) je dal&scaron;í pÅ™íÄ•inou sporÅ¯ a rozliÄ•ných názorÅ¯ jazykologÅ¯, kteÅ™í se ve výkladu tohoto jména rozcházejí. Podle
jednÄ›ch je jméno latinského pÅ¯vodu, které znÄ›lo Mansvet nebo Gracián. ObÄ› jména znamenají milý, milostivý, klidný, slavící
milost, nebo slavný svou milostí". PÅ™esnÄ› stejnÄ› se dá vykládat jméno Miloslav - podle jiných, zastávajících slovanský
pÅ¯vod. Miloslav je tedy Ä•lovÄ›k nám v&scaron;em milý a tak to asi zÅ¯stane. Jméno je to celkem bÄ›Å¾né a oblíbené, neb
jich v na&scaron;ich krajích Å¾ije pÅ™es Ä•tyÅ™icet dva tisíce. KaÅ¾dý urÄ•itÄ› nÄ›jakého známe, Ä•i ho máme v rodinÄ›. Za
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na&scaron;e slavné bychom mohli pÅ™ipomenout herce Miloslava &Scaron;imka a spisovatele Miloslava
&Scaron;vandrlíka (úplnÄ› v&scaron;ichni známe jeho "ÄŒerné Barony"). TakÅ¾e milí Miloslavové, spolu se svými milými a
drahými, krásnÄ› oslavte svÅ¯j svátek a uÅ¾ijte si to. Ester (19. 12.) krásné hvÄ›zdné jméno, hebrejské, ale pochází
z per&scaron;tiny. Má základ ve slovÄ› "sitareh" coÅ¾ znamená hvÄ›zda. Jméno Ester ve starém zákonÄ› mÄ›la i slavná
perská královna Å¾idovského pÅ¯vodu. Toto jméno je ve svÄ›tÄ› i u nás velice oblíbeno a celá staletí se dává malým
holÄ•iÄ•kám bez ohledu na jejich pÅ¯vod, rasu, barvu pleti a vyznání. ProstÄ› proto, Å¾e je to jméno hezké, které krásnÄ› zní
a opravdu se nedá Å™íci nÄ›jak o&scaron;klivÄ›. I u nás je dívek a Å¾en s tímto jménem dost, podle statistik nÄ›co pÅ™es dva
tisíce. Za ty známé bychom mohli vyjmenovat Ester Krumbachovou - Ä•eskou výtvarnici, scenáristku a reÅ¾isérku, Ester
KoÄ•iÄ•kovou - publicistku, moderátorku a &scaron;ansoniérku, Ester Geislerovou - modelku a hereÄ•ku - a na&scaron;ly
by se jich spousty. TakÅ¾e v&scaron;em Esterkám gratulujeme a pÅ™ejeme, aby si svÅ¯j svátek uÅ¾ily v klidu, míru a
pohodÄ›. PidÅ™ich
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