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MEZINÃ•RODNÃ• DEN MATEÅ˜Å TINY I SVÃ•TEK VÅ ECH LENEK
ÃšterÃ½, 20 Ãºnor 2018

Po celém svÄ›tÄ› se mluví pÅ™ibliÅ¾nÄ› sedmi tisíci jazyky, pÅ™iÄ•emÅ¾ nÄ›které z nich uÅ¾ neexistují ani v písemné podob
tÄ›chto sedmi tisíc jazykÅ¯ je pro urÄ•itou skupinu lidí jazykem mateÅ™ským, a i proto byl vyhlá&scaron;en Mezinárodní den
mateÅ™ského jazyka. Tento den &ndash; tedy 21. únor - nám pÅ™ipomíná význam jazyka, primárnÄ› toho mateÅ™ského a
jeho rozmanitost.
Jedním z dÅ¯vodÅ¯, proÄ• UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den je skuteÄ•nost, Å¾e mnoha jazykÅ¯m hrozí zánik, k
nÄ›muÅ¾ mÅ¯Å¾e dojít do konce 21. století (jedná se pÅ™edev&scaron;ím o jazyky pouÅ¾ívané malou skupinou lidí - v
celosvÄ›tovém mÄ›Å™ítku) a díky faktu, Å¾e nÄ›které z jazykÅ¯ nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik úmrtím
posledních lidí, kteÅ™í tímto jazykem hovoÅ™í.
Na první pohled bychom si mohli Å™íct - no a co, kdyÅ¾ tímto jazykem hovo
úzká skupina lidí. Opak je pravdou, neboÅ¥ v kaÅ¾dém jazyce nalezneme jedineÄ•né zku&scaron;enosti a znalosti týkající
se prostÅ™edí, vlivÅ¯ poÄ•así, mytologie Ä•i poÄ•ítání a vnímání Ä•asu apod. VÅ¾dyÅ¥ právÄ› tento typ informací Ä•iní lidstvo v
jedná se o velmi vzácné dÄ›dictví. MateÅ™ský jazyk je dÅ¯leÅ¾itou souÄ•ástí identity kaÅ¾dého Ä•lovÄ›ka a diverzita jazykÅ
pÅ™edstavuje kulturní dÄ›dictví lidstva, o jehoÅ¾ zachování je nutno peÄ•ovat. KaÅ¾doroÄ•nÄ› se proto 21. února poÅ™ádá p
celém svÄ›tÄ› mnoÅ¾ství kulturních a vzdÄ›lávacích akcí, které mají prohlubovat vztah k jazyku.
Valné shromáÅ¾dÄ›ní OSN
vyhlásilo pÅ™ed deseti lety - rok 2008 - Mezinárodním rokem jazykÅ¯ a pÅ™ijalo rezoluci A/RES/61/266, vyzývající vlády k
péÄ•i o zachování men&scaron;inových jazykÅ¯. Datum bylo vybráno na návrh Bangladé&scaron;e, kde je významným
dnem na pamÄ›Å¥ události z 21. února 1952, kdy se v Dháce konala velká studentská demonstrace poÅ¾adující, aby
byla v Dominiu Pákistán zrovnoprávnÄ›na bengál&scaron;tina s urd&scaron;tinou.
Pákistánské ozbrojené síly
tenkrát protesty brutálnÄ› potlaÄ•ily a zabily mnoho lidí (pÅ™esný poÄ•et ani není znám).
JO, A JE&Scaron;TÄš JEDNA PÅ˜IPOMÍNKA, MOJI DRAZÍ: 21. února je svátek v&scaron;ech Lenek, LeniÄ•ek,
Lendulek &ndash; od tÄ›ch Ä•erstvÄ› narozených, aÅ¾ po ty, které uÅ¾ si snad ani nepamatují, kdy pÅ™i&scaron;ly na svÄ›t. L
pÅ™íjemným Ä•eským jménem, jednoduchým a praktickým. Jméno dává velký prostor pro domácí variace, stejnÄ› tak je
neomezený prostor v jeho výkladu. Å½ena jménem Lenka mÅ¯Å¾e být záÅ™ivým svÄ›tlem, hvÄ›zdou Ä•i pochodní, stejnÄ› tak
stráÅ¾nou vÄ›Å¾í pro své blízké. O významu jména si mÅ¯Å¾ete ostatnÄ› více pÅ™eÄ•íst zde. Lenka je velmi výrazný typ, k
rád, kdyÅ¾ mu nÄ›kdo rozkazuje. Je spravedlivá, plná energie a v Å¾ivotÄ› se Ä•asto Å™ídí svými pÅ™edtuchami a má díky to
úspÄ›ch. Velmi dlouho promíjí spáchané kÅ™ivdy. Lenka má ráda muÅ¾e, ale kdyÅ¾ najde partnera jejího srdce, tak to bývá
veliká láska na celý Å¾ivot. Tímto tedy pÅ™eju v&scaron;em Lenkám, aby si proÅ¾ily svÅ¯j svátek v pohodÄ›, klidu, v kruhu
své rodiny. NezáleÅ¾í ani tak na mnoÅ¾ství a cennosti dárkÅ¯, jako na tom, být milována a uznávána. A to budiÅ¾ vám,
Lendulky &ndash; vÄ•etnÄ› té jedné, kterou jsem pÅ™ed lety pÅ™ivedla na svÄ›t já osobnÄ› &ndash; ze srdce pÅ™áno!
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