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Dny nabité shonem, emocemi, dny, které jsou uÅ¾ dlouhé vÄ›ky plné povÄ›r, kouzel, tajemných pÅ™edpovÄ›dí. A - bohuÅ¾el,
tom chladném, vlhkém, klouzavÄ› nebezpeÄ•ném poÄ•así i velice nebezpeÄ•né... Zamrazí mÄ›, kdyÅ¾ sly&scaron;ím o
v&scaron;ech tÄ›ch silniÄ•ních nehodách, které jakoby svým smutkem tvoÅ™ily protiváhu &scaron;Å¥astným dnÅ¯m. HrÅ¯za
mne v&scaron;ak bere, kdyÅ¾ Ä•tu o bezcitnosti "velkých" vÅ¯Ä•i svým dÄ›tem...
PrávÄ› jsem sledovala zprávy: maminka nechala v podstatÄ› LETNÄš obleÄ•ené mimÄ•o hodiny a hodiny samotné v autÄ›,
opu&scaron;tÄ›né, v garáÅ¾i supermarketu. A &scaron;la si nakupovat... Jakékoliv slovo z oblasti zvíÅ™ecí by bylo uráÅ¾kou
toho zvíÅ™átka - protoÅ¾e jen lidé se ke svým potomkÅ¯m dovedou chovat tak bezohlednÄ›... Dagmar (20. 12.) co se týÄ•e t
jména, zde se opÄ›t jazykovÄ›dci rÅ¯zní. Jedna teorie praví, Å¾e jde o severské jméno - ve staronor&scaron;tinÄ› (i v té
moderní, stejnÄ› jako ve &scaron;véd&scaron;tinÄ› a dán&scaron;tinÄ›) Dag znamená den. Maer pak znamenalo panna spojení tÄ›chto dvou slov mÄ›lo nÄ›kolik významÅ¯. Jednak svatý den, velký den, denice neboli jitÅ™enka, pÅ™ípadnÄ› veÄ•er
neboli planeta Venu&scaron;e... ale to uÅ¾ jsme nÄ›kde jinde. Jiné prameny ov&scaron;em tvrdí, Å¾e jeho pÅ¯vod je záhadný.
ÚdajnÄ› jde o germánský pÅ™epis slovanského jména Drahomíra - která se nÄ›mecky vyslovovala jako Dargmer. Odtud také
není daleko k Dagmar. Toto jméno dostala i dcera krále PÅ™emysla Otakara I., která se provdala za dánského krále;
pÅ™estoÅ¾e manÅ¾elství pÅ™íli&scaron; &scaron;Å¥astné nebylo, dánský lid ji miloval. PrávÄ› on ji nazýval královnou Dagma
jejich JitÅ™enkou. Dodnes se tam o její kráse a dobrotÄ› pÄ›jí lidové písnÄ› a vyprávÄ›jí povÄ›sti. U nás je toto jméno stále
oblíbené a skoro kaÅ¾dý zná nÄ›jakou Dá&scaron;u, Dádu Ä•i Dadulku. Za v&scaron;echny jmenujme Dagmar Peckovou,
slavnou operní pÄ›vkyni. Jim i v&scaron;em ostatním dívkám a Å¾enám, nosícím toto krásné jméno, pÅ™ejeme
v&scaron;echno nejlep&scaron;í. Natálie (21. 12.) jak pÅ™íhodné jméno pro dobu nadcházející. Natálie totiÅ¾ není ruské
jméno - jak bychom se mylnÄ› domnívali - ale je pÅ¯vodu latinského. Natalie znamená vánoÄ•ní. Ach ano, Natalis - italsky
Natale - jsou Vánoce. Natale Domini pak znamená - zrození pánÄ›. Tedy vánoce raduje se - veselme se. Natalia byla
pÅ¯vodnÄ› dívka, která se narodila v Ä•ase vánoÄ•ním. ProstÄ› &bdquo;holÄ•iÄ•ka - vánoÄ•Åˆátko". No, tenkrát je&scaron;tÄ›
nebyl kolem vánoc takový stres jako teÄ•, tak si rodiÄ•e v tomto sváteÄ•ním Ä•ase mohli hezky uÅ¾ít. Patronkou tohoto jména je
Natálie z Nikomédie. Jejím muÅ¾em byl kÅ™esÅ¥anský muÄ•edník Hadrián, kterého neopustila, ani kdyÅ¾ byl odsouzen k sm
Velmi obÄ›tavÄ› se o nÄ›j starala, ale její láska &scaron;la aÅ¾ za hrob. UÅ¾ se pak znovu nevdala a Å¾ila sama ve vzpomínk
na nÄ›j. TakÅ¾e pÅ™ichází Ä•as vánoÄ•ní a s ním budou oslavovat i Natálky. Tak jim pÅ™ejeme, aby - pÅ™es v&scaron;ech
pÅ™edvánoÄ•ní spÄ›ch, oslavily svÅ¯j svátek klidnÄ› a radostnÄ› - a aby jim bylo hezky. &Scaron;imon (22. 12.) Nebo téÅ¾
Simon, nebo Simeon. Je to jméno hebrejského pÅ¯vodu a znamená sly&scaron;ící Ä•i naslouchající. MoÅ¾ná byl nadán
paranormálním vnímáním a sly&scaron;el víc, neÅ¾ mohli sly&scaron;et ostatní. Patronem tohoto jména je &Scaron;imon,
zvaný Horlivec. Po KristovÄ› smrti a po jeho vzkÅ™í&scaron;ení zaÄ•al &scaron;íÅ™it kÅ™esÅ¥anství mezi Å¾idy. No, ale vdÄ
nedoÄ•kal - jak také jinak. NÄ›které prameny tvrdí, Å¾e mu usekli hlavu, jiné, Å¾e ho rozÅ™ízli pilou, jiné prameny zas, Å¾e h
mágové ubili kyjem. Stal se patronem dÅ™evorubcÅ¯ (asi skrz tu pilu) a také je&scaron;tÄ› tkalcÅ¯, pracovníkÅ¯ s kÅ¯Å¾í a
zedníkÅ¯. Ale: byl jedním z dvanácti apo&scaron;tolÅ¯ a my jej mÅ¯Å¾eme kaÅ¾dou hodinu spatÅ™it na StaromÄ›stském nám
kterak se spolu s ostatními apo&scaron;tolíky ukazuje v okéncích staromÄ›stského orloje. Je Ä•as pÅ™edvánoÄ•ní a tak se na
chvilku zastavte a spatÅ™ete podívanou, která se po celá staletí je&scaron;tÄ› neomrzela. &Scaron;imon - jako ostatnÄ› i
jiná biblická jména, se dostává znovu do módy, coÅ¾ je dobÅ™e, protoÅ¾e jméno je to moc hezké. TakÅ¾e jim v&scaron;em
pÅ™ejeme, aby si svÅ¯j svátek hezky uÅ¾ili. Vlasta (23. 12.) - krásné a rozporuplné jméno. Rozporuplné je díky Jiráskovi
a dal&scaron;ím dÄ›jepiscÅ¯m, kteÅ™í byli vesmÄ›s muÅ¾i, takÅ¾e jemnÄ› Å™eÄ•eno - na ni "nakydali hnÅ¯j". Vlasta je slovan
a neznamená pouze vlast - tedy rodnou zemi, ale i sílu a moc. Také majetek a vládu. TakÅ¾e to nebyla Å¾ádná
hysterická chudinka, pÅ™ípadnÄ› jeÄ•ící Ä•úza, jak ji známe z DívÄ•í války od Ringa, ale právÄ› naopak - byla to inteligentní,
moudrá a sebevÄ›domá Å¾enská a na tu dobu slu&scaron;nÄ› vzdÄ›laná. Málokterý chlap ov&scaron;em tohle dokáÅ¾e
pÅ™ekousnout. Takovéto Å¾eny rozhodnÄ› nejsou u pánÅ¯ tvorstva populární a tito je rozhodnÄ› nedoporuÄ•ují svým
manÅ¾elkám jakoÅ¾to pÅ™íklad. Tenkrát, ani teÄ•. K dívÄ•í válce by bylo záhodno dodat, Å¾e jestliÅ¾e se Å¾ena rozhodne
tak to není jen tak pro nic za nic. VÄ›t&scaron;inou k tomu má zatracenÄ› dobrý dÅ¯vod. Ale, nechme toho - je Ä•as
pÅ™edvánoÄ•ní, VlastiÄ•ky poletují po kuchyních, peÄ•ou cukroví, vánoÄ•ky, &scaron;trÅ¯dly.. a ani kolikrát chudinky nemají Ä•
aby si uvÄ›domily, Å¾e mají vlastnÄ› svátek. Tak jim pÅ™ejeme, aby si ho letos uÅ¾ily v klidu a míru a pohodÄ›. Adam a Eva
12.) - z galantnosti zaÄ•nÄ›me Evou. Je to jméno hebrejského pÅ¯vodu. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Havwáh - coÅ¾ znamená Å¾ivá, v
pÅ™eneseném slova smyslu pak Å¾ivoucí, Å¾ivotodárná - tedy pramáti nás v&scaron;ech. &bdquo;ÚdajnÄ›" ji BÅ¯h stvoÅ™il z
Adamova Å¾ebra. Z Ä•ehoÅ¾ nÄ›kteÅ™í machisté soudí, Å¾e byla o nÄ›co ménÄ› neÅ¾ její muÅ¾. CoÅ¾ ov&scaron;em po
PÅ™inejmen&scaron;ím uÅ¾ proto, Å¾e mÄ›l pak o jedno Å¾ebro ménÄ› neÅ¾ ona... Jméno Adam je téÅ¾ hebrejského pÅ¯v
znÄ›lo Há adama tedy Ä•lovÄ›k. To slovo ov&scaron;em také znamená zemi - tedy pÅ¯du. Podle bible byl Adam Ä•lovÄ›kem,
kterého BÅ¯h uplácal z hlíny - no a za Å¾enu mu dal Evu, vyrobenou z jeho Å¾ebra. Dál uÅ¾ to známe v&scaron;ichni.
ÄŽábel pÅ™evleÄ•ený za hada - zakázané ovoce poznání - a následné vyhnání z ráje. Tak to tu nebudeme rozebírat. Je
totiÅ¾ &Scaron;tÄ›drý den a následnÄ› &Scaron;tÄ›drý veÄ•er, na který se tÄ›&scaron;í v&scaron;echny dÄ›ti. ZdÅ¯razÅˆuji v&s
Å¾e pÅ™edev&scaron;ím dÄ›ti Ä•eské, moravské, slezské a slovenské - neb v ostatních zemích to chodí jinak. My máme
JeÅ¾í&scaron;ka, který nosí dárky v&scaron;em dÄ›tem bez rozdílu - chudým, bohatým, hodným i zlobilÅ¯m. NÄ›které drÅ¾ely
den pÅ¯st, aby veÄ•er spatÅ™ily zlaté prasátko (ale málokteré to vydrÅ¾ely). VeÄ•er se rodina sejde u veÄ•eÅ™e, u níÅ¾ by m
sudý poÄ•et stolovníkÅ¯ -pojedí tradiÄ•ního kapÅ™íka a rozdají se dáreÄ•ky. Je to Ä•as klidu, míru a radosti. Tak si ho Adamové
EviÄ•ky a v&scaron;ichni ostatní krásnÄ› uÅ¾ívejte. A buÄ•te - alespoÅˆ tento den - &scaron;Å¥astní. BoÅ¾í hod (25. 12.) No v
máme to za sebou... Dárky jsou rozdány, kapr snÄ›den, lidé chodí nav&scaron;tÄ›vovat své pÅ™átele, pÅ™íbuzné, nebo
hÅ™bitovy - nebo prostÄ› sedí doma, cpou se cukrovím a sledují pohádky v televizi. A v&scaron;ude se rozprostírá láska,
pohoda a mír. VánoÄ•ní svátky jsou vlastnÄ› náhradou za svátky pohanské - resp. keltské oslavující zimní slunovrat (jak
v&scaron;ichni víme, tak na&scaron;e území kdysi obýval keltský kmen BójÅ¯ - podle nichÅ¾ Å˜ímané nazvali toto území Boiohaemum - tedy domov BójÅ¯ - z Ä•ehoÅ¾ se vyvinula Bohemia). V zemích anglosaských a anglofonních v&scaron;ak teprve
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dnes ráno nalezly dÄ›tiÄ•ky pod stromkem dáreÄ•ky (nÄ›které je mají v dlouhých punÄ•ochách, zavÄ›&scaron;ených na krbu),
které jim Santa - tedy Saint Nicolas - svatý Mikulá&scaron; (u na&scaron;ich dÄ›tí byl daleko dÅ™ív), doraziv&scaron;í k
anglofonním dÄ›tem na saních taÅ¾ených soby (se sobem Rudolfem s Ä•erveným Ä•umáÄ•kem v Ä•ele). JelikoÅ¾ to bývaly pÅ
svátky duchovní, mnoho lidí nav&scaron;tÄ›vuje kostely, Ä•i rÅ¯zné jiné svatostánky a oddává se modlitbám a
rozjímání. TakÅ¾e aÅ¥ jiÅ¾ tento den budete trávit jakkoli, uÅ¾ívejte si klidu, vánoÄ•ní pohody, televizních pohádek,
náv&scaron;tÄ›v pÅ™átel a pÅ™íbuzných a odpoÄ•iÅˆte si. NezapomeÅˆte, Å¾e po Novém roce ten kolotoÄ• zaÄ•ne
znovu. &Scaron;tÄ›pán (26. 12.) jméno pochází z Å™eÄ•tiny (Stephanos) a jeho význam je vÄ›nec - tedy vlastnÄ› Ä•lovÄ›k, jeh
hlava je ovÄ›nÄ•ena; vítÄ›z, nebo Ä•lovÄ›k korunovaný. PÅ™i olympijských hrách ve starém Å˜ecku se vítÄ›zÅ¯m dával na hlavu
vavÅ™ínový vÄ›nec. VavÅ™ín - lat. Laurus - po na&scaron;em bobkový list - totiÅ¾ roste po celé jiÅ¾ní EvropÄ› a krásnÄ› von
MuÄ•ednickou smrt Svatého &Scaron;tÄ›pána jsme jiÅ¾ probírali pÅ™i &Scaron;tefanovi - takÅ¾e to uÅ¾ v&scaron;ichni znáte
Navíc je doba vánoÄ•ní a v&scaron;ichni touÅ¾í po klidu a muÄ•eníÄ•ko je zrovna nezajímá. Tím spí&scaron; si
pov&scaron;imneme svato&scaron;tÄ›pánských vánoÄ•ních zvykÅ¯. &Scaron;tÄ›pán byl patronem koní, proto se napÅ™íklad v
tento den v nÄ›kterých zemích (napÅ™. v Bavorsku) podává koním svÄ›cená voda a svÄ›cená sÅ¯l. Dal&scaron;ím zvykem,
který se dosud nÄ›kde dodrÅ¾uje, je Å¾ehnání kalichu s vínem, do kalichu vkládají kamínek - na památku &Scaron;tÄ›pánova
ukamenování. U nás doznívají vánoÄ•ní oslavy, lidé se zvolna se pÅ™ipravují na pÅ™íchod Nového roku. Ale vraÅ¥me se ke
&Scaron;tÄ›pánÅ¯m, jichÅ¾ svátkem je tento den - má to jednu výhodu, dne&scaron;ního dne nemusejí ani do &scaron;koly,
ani do práce a v&scaron;ichni jsou sváteÄ•nÄ› naladÄ›ni. TakÅ¾e i my se pÅ™ipojujeme s gratulací a pÅ™ejeme jim, aby svÅ¯
svátek vÅ¾dycky oslavovali v klidu, pohodÄ› a míru, uprostÅ™ed rodiny a pÅ™átel. PidÅ™ich
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