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O POÄŒASÃ• A JMENINÃ•CH 22. TÃ•DNE
StÅ™eda, 04 Ä•erven 2008

Nevím, jak je právÄ› "tam u vás", jestli se právÄ› grilujete na sluníÄ•ku, nebo naopak se slzami v oÄ•ích zaÅ¾ehnáváte
záplavy... Je to poÄ•así opravdu rozmarné. Mám pocit, Å¾e se ale nemÄ›ní jen poÄ•así, Å¾e se hodnÄ› mÄ›ní i na&scaron;e ok
Není to zas aÅ¾ tak dávno, co jsem pod okny mÄ›la od rána do veÄ•era haldu &scaron;vitoÅ™ících dÄ›tí. ObÄ› pískovi&scaron
jsou uÅ¾ dávno promÄ›nÄ›na na velké kvÄ›tinové záhony...

PÅ™íjemné bytelné laviÄ•ky, na kterých jsme sedávaly, jsou "promy&scaron;lenÄ›" odÅ™íznuty - a tak jediní Å¾iváÄ•kové, kteÅ
pÅ™es den vyskytují, jsou obÄ•as nÄ›jaký ten pes s páníÄ•kem... Podívejte se, co neskuteÄ•ného jsem na&scaron;la ....

Maximilián, Maxim, Max (29.5.) Toto jméno prý vzniklo umÄ›le, pro svého syna ho nechal vytvoÅ™it nÄ›mecký císaÅ™ Friedrich
III. ChtÄ›l totiÅ¾, aby jeho syn mÄ›l vzory ve slavných Å˜ímanech Fabiu Maximovi a Scipiu Aemilianovi. Maxmilián I. to skuteÄ•n
dotáhl daleko, neboÅ¥ v letech 1493 - 19 vládl jako nÄ›mecký král a Å™ímský císaÅ™. I v na&scaron;ich dÄ›jinách se pár
MaximiliánÅ¯ objevilo - Maximilián II. - otec slavného Rudolfa II. a dále slavný císaÅ™ mexický Maximilián. Moc dlouho
tedy necísaÅ™oval, MexiÄ•ané jeho vládu nikdy neuznali a nakonec skonÄ•il &scaron;patnÄ› - Juarez ho nechal popravit. Co
to má spoleÄ•ného s námi? No, on Maximilián byl Habsburk a ve své armádÄ› mÄ›l i velkou vojenskou hudbu Raku&scaron;áci si holt potrpÄ›li na pompu - a hádejte, který národ mÄ›l v té hudbÄ› nejvÄ›t&scaron;í zastoupení - uhodli jste
- ÄŒe&scaron;i. Oni taky nebyli Rakousku dvakrát naklonÄ›ni, takÅ¾e spí&scaron; hráli neÅ¾ bojovali a díky nim byla mexická
a i jiná latinsko-americká hudba obohacena o zvuk trubky, a taky proto nám ty mexické písniÄ•ky znÄ›jí tak nÄ›jak mile a
povÄ›domÄ›. No ale i k nám se dostala jedna krásná píseÅˆ mexického pÅ¯vodu. Je to píseÅˆ "La Paloma", která se u nás
promÄ›nila na známý song "HÅ™bitove, hÅ™bitove, zahrado zelená, do tebe padají nejdraÅ¾&scaron;í semena. Padají, padají,
nevzcházejí, Å¾e je ti hrobaÅ™i hluboko sázejí." No a i kdyÅ¾ jsme u tÄ›ch slavných MaxÅ¯, MaximÅ¯ a MaximiliánÅ¯, tak je tu
Maximilián Robespierre - francouzský politik, Max &Scaron;vabinský - Ä•eský malíÅ™ a rytec, Max Schmelling - nÄ›mecký boxe
Max Brod - nÄ›mecký spisovatel a Max Planck - svÄ›tovÄ› proslulý fyzik. A Max byl taky pes, kterého pro nadporuÄ•íka
Luká&scaron;e ukradl jeho sluha Josef &Scaron;vejk. Ferdinand (30.5.) je jméno germánského pÅ¯vodu. Vzniklo ze
staronÄ›meckého Fridunant. Vykládá se jako &bdquo;riskující mír" nebo &bdquo;pÅ™ipravující se k jízdÄ›". Aby to bylo
je&scaron;tÄ› sloÅ¾itÄ›j&scaron;í, lze jméno také vysvÄ›tlit jako Fer Dyn Handu, coÅ¾ znamenalo "daleká je tvoje ruka", Ä•ímÅ¾
byla mínÄ›na ruka ozbrojená. Jaký je pravý pÅ¯vod asi nezjistíme, jisté v&scaron;ak je, Å¾e toto jméno k nám pÅ™inesla
habsburská dynastie. Po tÄ›ch nÄ›kolika Ferdinandech Habsburských v&scaron;ak nejlep&scaron;í památka nezÅ¯stala.
Ferdinand I. usadil roku 1526 dynastii pevnÄ› na Ä•eský trÅ¯n, druhý v poÅ™adí, Å™eÄ•ený &Scaron;týrský, byl roku 1618 s
na&scaron;eho trÅ¯nu sice sesazen, ale dobyl jej zpÄ›t, pÅ™iÄ•emÅ¾ si potÅ™ísnil ruce krví z hrdel Ä•eských pánÅ¯, prolitou pÅ
popravách na StaromÄ›stském námÄ›stí 21. Ä•ervna 1621. KoneÄ•nÄ› Ferdinandu III. se podaÅ™ilo pÅ™i mírových jednáních v
1648 zaÅ™adit na&scaron;e zemÄ› pevnÄ› k domu habsburskému. Poslední Ferdinand byl, na rozdíl od svých bojovných
pÅ™edkÅ¯, velmi klidné a mírné povahy. Dokonce se mu dostalo pÅ™ízviska Dobrotivý. Nebyl ale du&scaron;evnÄ› právÄ› na
vý&scaron;i, a tak mu VídeÅˆáci pÅ™idÄ›lili familiérní pÅ™ezdívku "trdlo FerdáÄ•ek". Do politiky vÅ¯bec nezasahoval. V roce 18
musel korunu pÅ™edat svému synovci Franti&scaron;ku Josefovi I., jemuÅ¾ pÅ™i této pÅ™íleÅ¾itosti Å™ekl jedním dechem:
... rádo se stalo." Nový panovník si jeho slova k srdci bohuÅ¾el nevzal. KromÄ› jiÅ¾ zde zmínÄ›ných HabsburkÅ¯ je&scaron;tÄ›
jmenujme Ä•eského hudebníka Ferdinanda Havlíka, novináÅ™e a publicistu Ferdinanda Peroutku a miláÄ•ka automobilistÅ¯
Ferdinanda Porsche. Kamila (31.5.) je Å¾enské kÅ™estní jméno latinského pÅ¯vodu, pÅ™echýlené z muÅ¾ského Kamil. Jmén
pochází z latinského camillus, jehoÅ¾ význam je &bdquo;osoba vzne&scaron;eného pÅ¯vodu (narozená ze svobodných
rodiÄ•Å¯), samotné slovo pÅ¯vodnÄ› znaÄ•ilo "hocha nebo dívku, kteÅ™í byli vhodní pro posvátnou chrámovou sluÅ¾bu".
Ov&scaron;em dÅ™íve neÅ¾ latinský, má pÅ¯vod etruský (tam znamená Merkura). Ve svém nejprvnÄ›j&scaron;ím významu je
pÅ™íbuzné s Å™eckým jménem Kadmo&scaron; (coÅ¾ byl zakladatel Théb). Kamil je u nás nÄ›co pÅ™es sedmnáct tisíc - to te
není mnoho, ale ani málo, nejvíce se toto jméno dávalo holÄ•iÄ•kám za první republiky - ale móda se mÄ›ní, a tak nám tÅ™eba
holÄ•iÄ•ek s tímto krásným, po heÅ™mánku vonícím jménem, urÄ•itÄ› zase pár pÅ™ibude. Za slavné Kamilky jmenujme televiz
hlasatelku Kamilu MouÄ•kovopu a herÄ•ku a dabérku Kamilu &Scaron;práchalovou. Za Kamilky nejmilej&scaron;í je nutno
pogratulovat té na&scaron;í, Kamilce kudlankové :-))) Laura (1.6.) Dnes má svátek Laura. Jedná se nejspí&scaron;e o
domáckou formu k Laurentii, coÅ¾ je Å¾enský protÄ›j&scaron;ek k Laurentiovi. Neboli, jak my po na&scaron;em Å™íkáme,
VavÅ™incovi, a znamená tedy snad "vavÅ™ín". Dal&scaron;í verze naznaÄ•uje, Å¾e poÄ•átky tohoto jména sahají aÅ¾ do ant
kdy oznaÄ•ovalo Ä•lovÄ›ka, který pocházel z mÄ›sta Laurentium (pÅ™ímoÅ™ské mÄ›sto v Latiu). Ale i jméno toho mÄ›sta je od
od voÅˆavého keÅ™e, kterého i dnes rostou po celé Itálii nespoÄ•etná mnoÅ¾ství a jsou z nich téÅ¾ Å¾ivé ploty okolo
zahrádek. VavÅ™ínovými vÄ›nci se pak zdobili vítÄ›zové, Ä•i Å™ím&scaron;tí císaÅ™i, kterým uÅ¾ moc vlasÅ¯ nezbývalo. Vav
jiÅ¾ Å™ekli, se latinsky nazývá Laurus - odtud pak pochází slovo "laureát" (Ä•ili vavÅ™ínem ozdobený). Toto pÅ™ekrásné jmén
nosila láska slavného Petrarky (1304 - 1374), který jí vÄ›noval své nejkrásnÄ›j&scaron;í básnÄ› (cykly ZpÄ›vník a Sto sonetÅ¯
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pro Lauru). Ta moÅ¾ná nejkrásnÄ›j&scaron;í z nich vypráví o básníkovÄ› prvním setkání s Laurou, k nÄ›muÅ¾ do&scaron;lo na
Velký pátek v církevním procesí. On kráÄ•el zamy&scaron;len v prÅ¯vodu, kdyÅ¾ náhle spatÅ™il dívku nebývalé krásy, do
které se okamÅ¾itÄ› zamiloval. Ona v&scaron;ak byla vyzbrojena ctností a &scaron;ípy Amorovy se od ní odráÅ¾ely, aniÅ¾ by
jeho lásku opÄ›tovala. Od té doby je Laura symbolem zdrÅ¾enlivé krásky, básníkem zboÅ¾Åˆovaného ideálu. Dívek
jménem Laura u nás sice mnoho není, ale toto jméno pÅ™ichází do módy a má vzestupný trend. Za v&scaron;echny
na&scaron;e Laury pÅ™ipomeÅˆme skupinu Laura a její tygÅ™i, kde zpívávávala i Lucie Bílá. Jarmil (2.6.) je bez diskuze
jméno slovanského pÅ¯vodu. Ale jak se vyvíjí lidstvo, vyvíjí se i význam slov. Jarmil není milovník jara, jak bychom se
domnívali, ale je to odvozeno od slova Jaryj. Tedy bujarý (sly&scaron;íte to tam?), prudký, energický. Podle jiných teorií jméno
je jinou variantou slova Jarolím, jehoÅ¾ pÅ¯vod není zcela jasný. Podle jiných jde o jinou variantu Å™eckého Hieronymos - tedy
Jeroným. JarmilÅ¯ je u nás pár - asi pÄ›t set. Dá se pÅ™edpokládat, Å¾e to jsou synkové maminek, nebo vnouÄ•ci babiÄ•ek
nosících jméno Jarmila, které je ov&scaron;em v na&scaron;ich luzích a hájích mnohem obvyklej&scaron;í A to díky Karlu
Hynku Máchovi - známe to v&scaron;ichni - "Hynku...Viléme...Jarmilo!" Tamara (3.5.) nám voní exotikou, a taky Å¾e má
proÄ•. Je to jméno hebrejského plÅ¯vodu a je odvozeno od názvu datlové palmy (támá).Tamara vystupovala jiÅ¾ v
biblických pÅ™íbÄ›zích a vÄ›ru velmi zajímavÄ›. Její muÅ¾ zemÅ™el, a tak si podle starých zvyklostí mÄ›la vzít jeho bratra. Jen
je&scaron;tÄ› chlapcem, Tamara tedy musela odejít k rodiÄ•Å¯m a Ä•ekat, aÅ¾ jinoch dospÄ›je. KdyÅ¾ se tak stalo, Å¾enich ni
nepospíchal, do sÅˆatku se starou vdovou se mu pÅ™íli&scaron; nechtÄ›lo. Tamara v&scaron;ak byla zku&scaron;ená Å¾ena a
dovedla si poradit. Svlékla vdovský &scaron;at, nalíÄ•ila se jako nevÄ›stka a sedla si k cestÄ›, kudy mÄ›l její budoucí manÅ¾el
projíÅ¾dÄ›t. KdyÅ¾ mladý muÅ¾ spatÅ™il krásnou Å¾enu, div Å¾e neonÄ›mÄ›l a ihned ji poÅ¾ádal, aby ji mohl nav&scaron;t
Tamara svolila pod podmínkou, Å¾e jí nejprve dá zástavu. KdyÅ¾ se zeptal, co Å¾e to má být, odpovÄ›dÄ›la chytrá krasavice:
"Dej mi své peÄ•etidlo se &scaron;ÅˆÅ¯rkou a hÅ¯l, kterou má&scaron; v ruce." Zaslepený mladík se dlouho
nerozmý&scaron;lel a v&scaron;e jí dal. Po nÄ›kolika mÄ›sících zjistili sluÅ¾ebníci, Å¾e vdova Tamara je tÄ›hotná. Podle
neúprosných zákonÅ¯ mÄ›la být bez milosti upálena. KdyÅ¾ ji v&scaron;ak vedli k hranici, pravila Tamara: "Jsem tÄ›hotná s
muÅ¾em, jemuÅ¾ patÅ™í tyto vÄ›ci." PÅ™edloÅ¾ila peÄ•etidlo, &scaron;ÅˆÅ¯rku, hÅ¯l a bylo jasno. Rod izraelský se rozrostl,
o dvojÄ•ata Perese a Zeracha. U nás je dívek a Å¾en nosících toto jméno jen velmi málo - je to &scaron;koda. NicménÄ› v
zemích bývalého SovÄ›tského svazu je to jméno velice oblíbené, zvlá&scaron;tÄ› pak v Gruzii. Jmenovala se tak jedna
jejich slavná královna. Za jejího panování dosáhla Gruzie velkého kulturního, politického a ekonomického vzepÄ›tí. Její
lid Tamaru miloval a po své smrti byla gruzínskou ortodoxní církví prohlá&scaron;ena za svatou. Dalibor (4.6) je jméno
slovanského pÅ¯vodu. Není to ov&scaron;em, jak bychom se mylnÄ› domnívali, Ä•lovÄ›k, který má daleko do borového háje,
ale od slova "dali" tedy "dále" nebo "oddalovat". A slovo "bor" nemá nic do Ä•inÄ›ní s borovicemi, nýbrÅ¾ s "borbou", tedy
bojem. Je to tedy Ä•lovÄ›k, který se snaÅ¾í oddalovat boje, rvaÄ•ky, nebo &scaron;arvátky, tedy konflikty vÅ¯bec. Jeho
významovou Å™eckou obdobou by mohl být Telémachos. (Hádejte Ä•í to byl syn? DÄ›jepis - &scaron;está tÅ™ída
Z&Scaron;.....poÅ™ád nic? Tak to byl syn Odyssea a Penelopé). PÅ™edpokládám, Å¾e nám v&scaron;em zvlhl zrak pÅ™i
vzpomínce na známou povÄ›st tak nádhernÄ› zpracovanou jak Jiráskem, tak Smetanou. SkuteÄ•nost je ov&scaron;em, jak
uÅ¾ to tak bývá, trochu jiná.Dalibor Å¾ádný u&scaron;lechtilý rek rozhodnÄ› nebyl - naopak, bylo to pÄ›kné kvítko. Dalibor vpad
roku 1496 na území Adama Ploskovského z Drahonic a zcela bez skrupulí mu zabral Ä•ást jeho majetku. VyuÅ¾il
li&scaron;ácky toho, Å¾e se poddaní jeho souseda zaÄ•ali bouÅ™it, ale v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› sem nepÅ™i&scaron;el jako je
ochránce. Napadený Adam uÄ•inil to, co mu nabízelo zemské právo: stÄ›Å¾oval si pÅ™ímo u Ä•eského krále Vladislava II.
Jagellonského. Panovník vydal pÅ™íkaz, aby byl "ru&scaron;itel Å™ádÅ¯ zemských", Dalibor, uvÄ›znÄ›n. ProtoÅ¾e to byl
&scaron;lechtic, musel do vÄ›zení na PraÅ¾ský hrad. V té dobÄ› zde právÄ› pro tyto úÄ•ely vystavÄ›li novou vÄ›Å¾, uÅ¾ se Ä•
jenom na prvního vÄ›znÄ›, který jí dá jméno. Stala se tedy Daliborkou. Následoval soud, a ten Dalibora odsoudil ke "ztrátÄ›
statkÅ¯, cti ... a hrdla". A tak 13. bÅ™ezna 1498 kat Dalibora sÅ¥al. Hra na housle, Ä•i u&scaron;lechtilá Milada a dal&scaron;í
kratochvíle se tedy nekonaly. Byl totiÅ¾ temný stÅ™edovÄ›k, právo bylo tehdy ctÄ›no a bránÄ›no! AÄ•koliv, kdo ví, tÅ™eba na t
housle skuteÄ•nÄ› hrál. U nás se ov&scaron;em udrÅ¾elo od tÄ›ch dob pÅ™ísloví, Å¾e "Nouze nauÄ•ila Dalibora housti", coÅ¾
pÅ™ekladu znamená, Å¾e není-li jiného zbytí, Ä•lovÄ›k dokáÅ¾e zázraky. DaliborÅ¯ je u nás pÅ™es osm tisíc - coÅ¾ není za
zlé. Jirásek se Smetanou holt dÄ›lali, co mohli. Za v&scaron;echny slavné jmenujme hudebního skladatele Dalibora
Brázdu a zpÄ›váka Dalibora Jandu. PidÅ™ich
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