Kudlanka

O POÄŒASÃ• A JMENINÃ•CH 3. TÃ•DNE
ÃšterÃ½, 22 leden 2008

TAKY JE VÁM V TOMHLE POÄŒASÍ &Scaron;OUFL? ZmÄ›ny poÄ•así mohou u nÄ›kterých lidí zpÅ¯sobovat zdravotní problém
Zatímco vÄ›t&scaron;ina výkyvy poÄ•así nijak nepociÅ¥uje, u nÄ›koho se mohou objevit bolesti hlavy, kloubÅ¯, svalÅ¯ a dokonce
i problémy s psychikou. NÄ›komu se vytrácí stabilizace vegetativního nervového systému a to se projevuje kolísáním
krevního tlaku, tepové frekvence, bu&scaron;ením srdce a pod.

PÅ™edejít tomu sledováním pÅ™edpovÄ›dí poÄ•así je pomÄ›rnÄ› obtíÅ¾né, protoÅ¾e reakce jsou individuální a zdá se, Å
na nÄ›co jiného, neÅ¾ jsou bÄ›Å¾nÄ› udávané meteorologické údaje. A samozÅ™ejmÄ› hodnÄ› záleÅ¾í na tom, zda je Ä•i nen
psychické pohodÄ›.
Existuje takzvané vychýlení z psychické rovnováhy, charakterizované slovy - necítím se dobÅ™e, jsem
podráÅ¾dÄ›ný, mám pomalé reakce, nejsem ve své kÅ¯Å¾i. Pokud do takového stavu je&scaron;tÄ› zasáhne zmÄ›na klimatu,
tak se v&scaron;e vzájemnÄ› potencuje: vegetativnÄ› labilní jedinci mají výkyvy krevního tlaku, bu&scaron;ení srdce a po
poradÄ› s lékaÅ™em jsou pak vhodnÄ›j&scaron;í takzvané betablokátory. ObecnÄ› by se meteotropní Ä•lovÄ›k nemÄ›l vystavov
velké zátÄ›Å¾i. Drahoslav (17. 1.) je jméno jasnÄ› slovanského pÅ¯vodu a pÅ™ekladu netÅ™eba. Význam se odvozuje tak, Å
jedná o Ä•lovÄ›ka, jemuÅ¾ je drahá sláva, stejnÄ› tak to mÅ¯Å¾e být nám drahý Ä•lovÄ›k, pÅ™ípadnÄ› ten, který se proslavil (Ä
budoucnu proslaví). U nás téÅ¾ existují vatianty Draho&scaron;, nebo DrahoÅˆ. Velmi oblíbené je toto jméno v Polsku a
potom téÅ¾ v jihoslovanských zemích a v Bulharsku. Tam se hojnÄ› dává miminkÅ¯m varianta Drago, nebo Dragan. Drago
tedy nemá nic spoleÄ•ného s draky - jak se domnívají výrobci béÄ•kových amerických horrorÅ¯, ale znamená to, Å¾e právÄ›
narozené miminko je drahé svým rodiÄ•Å¯m a celé rodinÄ› - je to vlastnÄ› jejich malinkej poklad. No a kdyÅ¾ vyroste - je to pak
velký Drahoslav - Ä•ili velký poklad. Vladislav (18. 1.) má královské jméno a je taktéÅ¾ slovanského pÅ¯vodu. MuÅ¾, nosící
toto jméno, je slavný tím, Å¾e vládne - Å¾e je vládce - v mnoha pÅ™ípadech tomu tak vskutku bylo. Vladislav I. byl Ä•eský kníÅ
Vladislav II. se stal druhým Ä•eským, králem a oba pocházeli ze slavného rodu PÅ™emyslovcÅ¯.. Dále jmenujme Vladislava
Jagellonského - který byl polským a zároveÅˆ i Ä•eským králem. Nastoupil na trÅ¯n po JiÅ™ím z PodÄ›brad a vládl jak katolíkÅ¯m
tak i kali&scaron;níkÅ¯m. V roce 1490 se stal téÅ¾ králem uherským. ZÅ¯stala nám na nÄ›j památka v podobÄ› tzv.
vladislavské gotiky - mÅ¯Å¾eme ji spatÅ™it ve slavném Vladislavském sále a taktéÅ¾ v chrámu Svaté Barbory v Kutné
HoÅ™e. Vladislav - jak zde jiÅ¾ bylo Å™eÄ•eno - je jméno královské a jeho nositelé by na nÄ›j mÄ›li být hrdi. Za v&scaron;ech
slavné Vladislavy jmenujme téÅ¾ spisovatele pí&scaron;ícího pÅ™ekrásnou Ä•e&scaron;tinou - tedy Vladislava
VanÄ•uru. Doubravka (19. 1.) je jméno velice pÅ¯vabné a bezpochyby slovanského pÅ¯vodu. Jak uhodnete, znamená
"dubový háj". Tak asi &bdquo;víla dubového hájku". DÅ™ív se toto jméno dost dávalo, ale nÄ›jak vy&scaron;lo z módy.
Doubravka se proslavila i v na&scaron;ich dÄ›jinách - (a nejen v na&scaron;ich - i v polských) - byla to dcera kníÅ¾ete
Boleslava I. a v roce 965 se provdala ze polského kníÅ¾ete MeÄ•islava, který proslul spí&scaron;e jako Me&scaron;ek I. Z
tohoto svazku se narodil slavný polský král Boleslav Chrabrý. Doubravka mÄ›la pro Polsko velký význam - pÅ™inesla do tehdy
je&scaron;tÄ› pohanské zemÄ› kÅ™esÅ¥anství a tím pádem i vzdÄ›lanost a nové kulturní zvyklosti. Tenkrát jsme na tom prostÄ
byli nÄ›jak lépe neÅ¾ Poláci. V&scaron;em Doubravkám, které nám je&scaron;tÄ› zbyly, blahopÅ™ejeme v nadÄ›ji, Å¾e se
jejich poÄ•et opÄ›t zvý&scaron;í a dívek a Å¾en nosící toto pÅ™ekrásné jméno nám pÅ™ibude. Ilona (20. 1.) Jestlipak víte, Å
jméno je obzvlá&scaron;tÄ› oblíbené v MaÄ•arsku a potaÅ¾mo na Slovensku - je to totiÅ¾ maÄ•arská forma slavného jména
Helena - které je pÅ¯vodu Å™eckého a znamená "svÄ›tlo" nebo "pochodeÅˆ". Je to moc hezké jméno a velice oblíbené - jen
u nás jich Å¾ije pÅ™es jednadvacet tisíc. KaÅ¾dý z nás zaruÄ•enÄ› nÄ›jakou tu Ilonku známe - OstatnÄ› - mezi Kudlankami jic
taky Å™ádka! A tak jim gratulujeme a pÅ™ejeme jim, aby byly i nadále svÄ›tlem na&scaron;ich Å¾ivotÅ¯ a pÅ™iná&scaron;ely
svému okolí svÄ›tlo, teplo a lásku - jak tomu ostatnÄ› doposud bylo. BÄ›la (21. 1.) je slovanský pÅ™eklad francouzského
Blanche, &scaron;panÄ›lského Blanca, latinského Albina - tedy bílá, Ä•istá. Stejného základu je i keltské jméno Gwen které znamená prakticky totéÅ¾. Jo, tenkrát byli lidi nÄ›jak tmav&scaron;í - zvlá&scaron;tÄ› pak na jihu Evropy; a kdyÅ¾ se
narodila bÄ›lounká holÄ•iÄ•ka se svÄ›tlými vlásky, tak to bylo &bdquo;NÄšCO". Takové dívky byly povaÅ¾ovány za krasavice a
byl o nÄ› ze strany Å¾enichÅ¯ obrovský zájem. Dnes máme díky peroxidu vodíku a dal&scaron;ím chemikáliím blondýnek jak
naseto, tak nám to aÅ¾ tak nepÅ™ijde. Navíc se v&scaron;ichni opalují jak o Å¾ivot a snÄ›hovÄ› bílá kÅ¯Å¾e uÅ¾ dávno není
tak ubývá BÄ›l i BÄ›linek. Za ty slavnÄ›j&scaron;í mÅ¯Å¾eme pÅ™ipomenout holÄ•iÄ•ku BÄ›linku z pohádky BoÅ¾eny NÄ›mco
HolÄ•iÄ•ka se spÅ™átelila s hadem a dÄ›lila se s ním o mléko, které pravidelnÄ› kaÅ¾dý den dostávala k svaÄ•inÄ›. KdyÅ¾ na
pÅ™i&scaron;la její matka, tak hada zabila a krátce na to zemÅ™ela i její dcerka... Drsné, co? Ale na&scaron;im BÄ›lám a
BÄ›linkám pÅ™ejeme Å¾ivot dlouhý, veselý a &scaron;Å¥astný. V&scaron;echno nejlep&scaron;í! Slavomír (22. 1.) je dal&sca
jméno slovanského pÅ¯vodu a dává se chlapeÄ•kÅ¯m nejen u nás, ale pochopitelnÄ› i v Polsku a v Bulharsku. Toto
jméno se dá vykládat dokonce dvojím zpÅ¯sobem. BuÄ• jako Ä•lovÄ›k, který slaví mír, nebo - a to je pravdÄ›podobnÄ›j&scaron;í
Ä•lovÄ›k, který se proslavil ve svÄ›tÄ› - pozÅ¯stalí i novodobí ru&scaron;tináÅ™i zajisté vÄ›dí - Å¾e slovo &bdquo;mir" téÅ¾ zna
svÄ›t. TéÅ¾ mÅ¯Å¾eme toto jméno vykládat jako mírumilovný. Spí&scaron; neÅ¾ Slavomír, se u nás ujala jeho jaksi "pÅ™eho
podoba" - tedy Miroslav. Slavomír naopak nabyl obliby hlavnÄ› v Polsku. Proto za Slavomíry, kteÅ™í se proslavili, jmenujme
pÅ™edev&scaron;ím polského spisovatele a dramatika Slawomira MroÅ¾ka. Po roce 1968 u nás byla jeho díla zakázána,
neboÅ¥ tento stateÄ•ný Ä•lovÄ›k dal velmi razantnÄ› najevo svÅ¯j nesouhlas s okupací. Nu, a jelikoÅ¾ ani v socialistickém Polsk
nemÄ›l zrovna na rÅ¯Å¾ích ustláno - Å¾ije od zmínÄ›ného r. 1968 v PaÅ™íÅ¾i. TakÅ¾e Slavomírové - aÅ¥ uÅ¾ se ve svÄ›tÄ›
ne - oslavte si slavnÄ› svÅ¯j svátek a mÄ›jte se moc hezky. ZdenÄ›k (23. 1.) - taky se uÅ¾ívá forma Zdenek, nebo ZdÄ›nek. A s
výkladem se - jako témÄ›Å™ vÅ¾dy - jazykologové a nomenologové rÅ¯zní. Jedni tvrdí, Å¾e ZdÄ›nek, nebo ZdenÄ›k atd., je
pÅ™ekladem latinského jména Sidonius, ale z posledních výzkumÅ¯ vyplývá, Å¾e je to jméno ryze Ä•eského pÅ¯vodu, a je to
zdrobnÄ›lina pÅ¯vodního Ä•eského jména Zdeslav. Tedy Ä•lovÄ›k zde slavný. Krom toho se téÅ¾ vyskytovalo jméno Zdislav s
tímtéÅ¾ významem. K nÄ›mu se ov&scaron;em neuÅ¾ívala zdrobnÄ›lina ZdenÄ›k, ale Zdík. AÅ¥ uÅ¾ je to Zdeslav, Zdislav ne
Sidonius - to jméno je u nás velmi oblíbené a nosí je nespoÄ•et chlapeÄ•kÅ¯, mládencÅ¯ a muÅ¾Å¯. I na&scaron;imi dÄ›jinami
se mihlo nÄ›kolik slavných ZdeÅˆkÅ¯ - NapÅ™íklad ZdenÄ›k Kostka z Postupic, ZdenÄ›k Lev z RoÅ¾mitálu nebo ZdenÄ›k VojtÄ
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Popek z Lobkovic. Ten po sÅˆatku s nejbohat&scaron;í Ä•eskou vdovou - paní Polyxenou z RoÅ¾mberka - za svobodna
z Pern&scaron;tejna - udÄ›lal pomÄ›rnÄ› slu&scaron;nou kariéru - v roce 1599 se stal nejvy&scaron;&scaron;ím kancléÅ™em
ÄŒeského království. Ale pÅ™ipomeÅˆme si jiné ZdeÅˆky - napÅ™íklad reÅ¾iséra ZdeÅˆka Podskalského, jehoÅ¾ filmy a kom
budou bavit lidi je&scaron;tÄ› po mnoho generací, KrteÄ•kova "tatínka" - Ä•eského reÅ¾iséra a výtvarníka ZdeÅˆka Millera, Ä•i
bývalého kaskadéra a nyní známého pejskofila ZdeÅˆka Srstku - který nám tvrdil, Å¾e Hliník se odstÄ›hoval do Humpolce;
také ZdeÅˆka SvÄ›ráka - dramatika, scénáristu a herce (který byl pÅ¯vodnÄ› uÄ•itelem) - no a to bychom tu mohli sedÄ›t takhle
do rána. ZdenÄ›k je oblíbené jméno a tím pádem je ZdeÅˆkÅ¯ spousta. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jim ze srdce pÅ™ejeme hezkou
oslavu. PidÅ™ich
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