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O POÄŒASÃ• A JMENINÃ•CH 6. TÃ•DNE
NedÄ›le, 10 Ãºnor 2008

PoÄ•así je skuteÄ•nÄ› vdÄ›Ä•ným tématem rozhovorÅ¯. NapÅ™íklad se hodnÄ› pí&scaron;e o leto&scaron;ním atypickém zaÄ•á
Klimatologové trpÄ›livÄ› vysvÄ›tlují, Å¾e Å™ada jevÅ¯, které se lidem zdají nenormální, prostÄ› patÅ™í k na&scaron;emu podne
JenÅ¾e klimatologové nejsou vystaveni takovému kritickému dohledu veÅ™ejnosti jako pÅ™edpovÄ›dní meteorologové.
Ti jsou sice pÅ™ehlceni nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ími informacemi, mají k dispozici druÅ¾icové i radarové snímky, výkonné poÄ
numerické modely, ale pomÄ›rnÄ› úspÄ›&scaron;nÄ› dokáÅ¾í pÅ™edpovídat vývoj poÄ•así jen na dva aÅ¾ tÅ™i dny dopÅ™ed
pÅ™itom dokáÅ¾í vysvÄ›tlit Frantovi z hospÅ¯dky v Dolních KotÄ›hÅ¯lkách, Å¾e konkrétní projevy poÄ•así mohou být velmi roz
v závislosti na vlastnostech stýkajících se vzduchových hmot, konfiguraci tlakového pole a místních podmínkách. A proto
tÅ™eba v Dolních KotÄ›hÅ¯lkách pr&scaron;elo, zatímco Franta sly&scaron;el v televizi, Å¾e má svítit sluníÄ•ko. TÄ›m
"rosniÄ•kám" se nedá vÄ›Å™it, zní potom hlas lidu, jediné spolehnutí je na na&scaron;e stará dobrá poÅ™ekadla.
Co myslít
mají tedy lidové pranostiky nÄ›jakou pouÅ¾itelnou pÅ™edpovÄ›dní hodnotu? Nebo uÅ¾ je to jen takový folklór? Veronika (7. 2
to tu zase: Ä•ím hezÄ•í jméno, tím vÄ›t&scaron;í rozpory mezi odborníky. Jedni tvrdí, Å¾e pochází z Å™eckého Bereníké - tedy
pÅ™iná&scaron;ející vítÄ›zství. A tak dneska slaví nejen Veroniky, ale i Bereniky. Podle povÄ›sti Bereníké byla manÅ¾elkou
Ptolemaia III. Pro jeho vítÄ›zství ve válce, kterou vedl v Sýrii, obÄ›tovala dokonce kadeÅ™ svých vlasÅ¯ bohyni Afrodíté. Povedlo
se a vlasy z chrámu zmizely. Na pamÄ›Å¥ této události nazval dvorní hvÄ›zdáÅ™ jedno pÅ™ekrásné souhvÄ›zdí "Vlasy
BereniÄ•iny". Dal&scaron;í verze praví, Å¾e Veronika pochází z latiny - a Å¾e pÅ¯vodnÄ› znÄ›lo "Vera Ionica" - coÅ¾ znamená
"pravý obraz" . Dívka jménem Veronika byla Kristovou uÄ•ednicí, která ho provázela na Golgotu, kde byl následnÄ›
ukÅ™iÅ¾ován; cestou mu podala rou&scaron;ku, aby si mohl otÅ™ít pot. Na té rou&scaron;ce se pak údajnÄ› objevila Kristova
tváÅ™. Rou&scaron;ka pak prý mÄ›la dokonce léÄ•ivé úÄ•inky, prý uzdravila i samotného císaÅ™e Tiberia. AÄ• odborníci tvrdí,
Å¾ádná svatá Veronika nikdy neexistovala - i tak se stala patronkou farních hospodyÅˆ, &scaron;vadlen, tkadlen, pradlen a Å¾en vÅ¯bec. No, i odborníci nejsou neomylní... já osobnÄ› znám nÄ›kolik Veronik - které sice moÅ¾ná nejsou zas aÅ¾ tak
úplnÄ› svaté - ale krásné jsou urÄ•itÄ›... Tak hodnÄ› &scaron;tÄ›stí! Milada (8. 2.) je jasnÄ› slovanského pÅ¯vodu.PÅ¯vodnÄ› prý
toto jméno údajnÄ› znÄ›lo Mladena, nebo Mlada - tedy (k v&scaron;eobecnému pÅ™ekvapení)- coÅ¾ znamenalo a znamená Mladá. V jihoslovanských zemích a v Bulharsku existuje i muÅ¾ská forma toho jména - tedy Mladen. V na&scaron;ich
dÄ›jinách dokonce existovala Mlada PÅ™emyslovna, která byla velice inteligentní, nadaná a dala se na diplomatickou
dráhu, coÅ¾ tenkrát skuteÄ•nÄ› nebyl Å¾ádný med. Stala se první evropskou diplomatkou a velvyslankyní; dokonce ji poslal její
otec Boleslav I. do Å˜íma, aby s papeÅ¾em dojednala zÅ™ízení praÅ¾ského biskupství... a skuteÄ•nÄ› se jí to povedlo. V roce
bylo biskupství v Praze skuteÄ•nÄ› zaloÅ¾eno - a to bylo tenkrát NÄšCO! Praha pÅ™estala být bezvýznamným mÄ›steÄ•kem, a
významným a uznávaným evropským mÄ›stem - sídlem biskupství. Jo, nÄ›kdy se vyplatí ménÄ› bojovat a víc mluvit. No a z Mla
se nám vyvinula Milada, Miládka - je to jméno milé, mile znÄ›jící a obecnÄ› velmi oblíbené. Kdybychom tu mÄ›li vyjmenovat
v&scaron;echny slavné Milady - tak to bychom tu byli do zítÅ™ka. TakÅ¾e v&scaron;em - známým i neznámým - pÅ™ejme, aby
byly stále tak milé, jako jejich jméno a hezky si svÅ¯j svátek oslavily. Apolena (9. 2.) Ä•i Apolonia, by mÄ›la být dívka Ä•i Å¾ena
zasvÄ›cená bohu Apollonovi. Jeho prostÅ™ednictvím pak byla "svÄ›tlodárná". TakÅ¾e vlastnÄ› jména SvÄ›tla, SvÄ›tlu&scaron;
SvÄ›tlana jsou slovanskými pÅ™eklady téhoÅ¾ jména. Ve svÄ›tÄ› se toto jméno dost pouÅ¾ívá, hlavnÄ› jeho forem Apolonie,
Apolonia, Polly, Polli. Pro zajímavost - patronkou tohoto jména byla Apollonia, Å¾ijící ve druhém století v Alexandrii. Byla to
obyÄ•ejná postar&scaron;í paní, která si celý Å¾ivot Å¾ila pomÄ›rnÄ› klidnÄ›, a pak byla spolu s ostatními kÅ™esÅ¥any zajata
A ti se s ní rozhodnÄ› nemazlili. NapÅ™ed jí vyrazili v&scaron;echny zuby, následnÄ› jí rozdrtili Ä•elist a nakonec ji pálili ohnÄ›m
Bolestí skoro &scaron;ílená Å¾ena se jim vytrhla a sama skoÄ•ila do plamenÅ¯, kde zahynula. Stala se - jak jinak - patronkou
zubaÅ™Å¯ (drsná volba, co?) a uchylují se k ní ti, kteÅ™í trpí bolestmi zubÅ¯ - moÅ¾ná je to lep&scaron;í neÅ¾ prá&scaron;ky,
ví, zkusit to mÅ¯Å¾ete vÅ¾dycky. NicménÄ› za v&scaron;echny slavné Apollonie, Apoleny, Apolenky, Polly a Pollinky
jmenujme tu nejslavnÄ›j&scaron;í - TetiÄ•ku Polly, která se zaslouÅ¾ila o nezvlÄ•ení kluka, kterého v&scaron;ichni milujeme a
milovati budeme - tedy Toma Sawyera. Gratulujeme. Mojmír (10. 2.) je jméno bezesporu slovanského pÅ¯vodu.
Znamená MÅ¯j mír - nebo spí&scaron;e MÅ¯j svÄ›t - coÅ¾ by se více hodilo ke v&scaron;em tÄ›m bojovným kníÅ¾atÅ¯m toho
jména, kteÅ™í se v na&scaron;ich dÄ›jinách proslavili. Ale zase, kdyby to byly nÄ›jaké nÄ›Å¾né citlivé oveÄ•ky, kdo ví, zda by
Morava byla nÄ›kdy Velká Morava a kdo ví, jak by to s námi nakonec dopadlo. TÅ™eba bychom si tu vÅ¯bec nepovídali
na&scaron;í krásnou a libozvuÄ•nou Ä•e&scaron;tinou. NicménÄ› je to stále hezké a po celá ta léta dost oblíbené jméno
a poÅ™ád se rodí dost chlapeÄ•kÅ¯, které jejich rodiÄ•e takto pojmenují. A je to dobÅ™e. BoÅ¾ena (11. 2.), podle nÄ›kterých
jazykologÅ¯ je pÅ™ekladem latinského Benedikta, Ä•i Å™eckého Theodora - obojí znamená bohem obdaÅ™ená. A to ta první,
nejznámÄ›j&scaron;í, zaruÄ•enÄ› byla. KníÅ¾e OldÅ™ich ji spatÅ™il, ana pere na potoce prádlo, celé &scaron;aty mokré - a Å¾
bylo vedro, moc toho na sobÄ› nemÄ›la a to co mÄ›la, bylo mokré, prÅ¯svitné - a jasnÄ› bylo vidÄ›t v&scaron;ecko - nebo témÄ›Å
v&scaron;ecko - Ä•ím byla bohem obdaÅ™ena. OldÅ™ich to nevydrÅ¾el - a uÅ¾ to jelo. BoÅ¾ena byla sice tehdy provdaná za
jakéhosi sedláka KÅ™esinu, OldÅ™ich byl také Å¾enatý, ale takovéto maliÄ•kosti PÅ™emyslovcÅ¯m nikdy moc nevadily. OldÅ™
svou nÄ›meckou manÅ¾elku vyhnal a KÅ™esina se patrnÄ› vÅ¯bec neodváÅ¾il protestovat, takÅ¾e se pÅ™ekrásná BoÅ¾enk
nakonec stala Ä•eskou knÄ›Å¾nou. &Scaron;Å¥astný pár povil synka BÅ™etislava - který byl téÅ¾ historiky nazýván "ÄŒeský
a budoucnost rodu PÅ™emyslovcÅ¯ byla zachránÄ›na. A lidi si zas mÄ›li o Ä•em povídat. Jo - konec dobrý, v&scaron;echno
dobré! TakÅ¾e vám, na&scaron;e milé BoÅ¾enky, (a je zajímavé, Å¾e ze spousty BoÅ¾enek se staly spisovatelky), pÅ™ejeme
vám v&scaron;echno nejlep&scaron;í, hodnÄ› zdraví a zÅ¯staÅˆte stále tak krásné, jako jste vÅ¾dycky byly. SlavÄ›na (12. 2.)
Obdobou tohoto jednoho z nejslovan&scaron;tÄ›j&scaron;ích jmen je Sláva, nebo Slavka - dokonce i Germáni pÅ™ejali a
pouÅ¾ívají jména Slawka. Nakonec proÄ• ne, je to jméno krásné a moc hezky znÄ›jící. Jeho význam je buÄ• Slovanka
(pÅ™íslu&scaron;nice nÄ›kterého slovanského národa) - nebo "obadÅ™ena slávou. DluÅ¾no Å™íci, Å¾e SlavÄ›n u nás ubývá
Slávek, SláveÄ•ek a Slávinek jsou spousty. TakÅ¾e slavme slavnÄ› slávu slavných SlávÅ¯ - a taky SlavÄ›n, Sláv, Slávek,
Slávinek a dal&scaron;ích dívek a Å¾en podobného jména, které touhu po slavení a oslavování pÅ™ímo vyvolává. Za
v&scaron;echny slavné Slávky bychom mohly jmenovat dvÄ› Ä•eské hereÄ•ky - Slávku Budínovou a Slávku
Procházkovou. Tak vám pÅ™ejeme v&scaron;echno nejlep&scaron;í a hodnÄ› &scaron;tÄ›stí. A tÅ™eba i tu slávu. VÄ›nceslav
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(13. 2.) je slovanské jméno jakbysmet - ale dostal se k nám oklikou - pÅ™es latinu. Tedy pÅ¯vodnÄ› to jméno znÄ›lo Václav
- tedy více slávy. Jmenoval se tak kdejaký kníÅ¾e, Ä•i král, takÅ¾e není divu, Å¾e o nÄ›m vÄ›dÄ›li i v Å˜ímÄ›. Latinský pÅ™epi
Václav zní Venceslaus - anglicky je to pak Wenceslas, nÄ›mecky Wenzel a jak tak toto jméno kolovalo po svÄ›tÄ›, tak se
zase dostalo k nám a slovansky zmÄ›kÄ•ilo - tedy VÄ›nceslav, nebo pak zkrácenÄ› VÄ›nek. TakÅ¾e Å¾ádný vÄ›nec, nebo
vÄ›nování, ani vÄ›no - ale více slávy.. neb je to ná&scaron; starý dobrý Václav - akorát pronesený celou Evropou. Ale
jméno si Å¾ilo vlastním Å¾ivotem, proto nyní mají VÄ›nceslavové vlastní svátek. Tak jim blahopÅ™ejeme a pÅ™ipomínáme, Å¾
vlastnÄ› mají úÅ¾asnou kliku. Naprosto legálnÄ› mohou oslavit svÅ¯j svátek - teÄ• a na Václava. Gratulujeme. PidÅ™ich
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