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ÄŒtvrtek, 31 kvÄ›ten 2007

Od zítÅ™ka se zaÄ•ne oteplovat a na Den dÄ›tí &ndash; v pátek 1. Ä•ervna - se odpolední teploty mají pohybovat mezi 22 aÅ¾
°C. Bude polojasno, ojedinÄ›le pÅ™eháÅˆky nebo bouÅ™ky. V sobotu (pro zmÄ›nu) polojasno, bÄ›hem dne oblaÄ•no, pÅ™ehá
místy bouÅ™ky. Denní teploty 20 aÅ¾ 24 °C.. a od nedÄ›le do stÅ™edy nejspí&scaron; bude stejnÄ›; místy pÅ™eháÅˆky, ojedi
bouÅ™ky. Denní teploty 21 aÅ¾ 27 °C. Ano, to nás -doufejme - Ä•eká pÅ™í&scaron;tí týden v ÄŒechách&hellip;

Nevím, kdo jsou ty, co jsou povzneseny nad nás, obyÄ•ejné smrtelnice. Ano, &bdquo;dívky ze vzne&scaron;ených rodin,
vhodné pro chrámovou sluÅ¾bu&ldquo;, asi mají úplnÄ› jiné starosti&hellip; Takové prý jsou ony, co mají jméno Kamila
(pocházející z latinského camilla) (31.5.). Ale snad se i mezi nimi najde nÄ›která, co není úplnÄ› dokonalá. VÅ¾dyÅ¥ i mocní
tohoto svÄ›ta mají své slabÅ¯stky a výjimky potvrzují pravidla. ZaÄ•íná Ä•erven, pro dÄ›ti jeden z nejmilej&scaron;ích mÄ›sícÅ
protoÅ¾e to mají &ldquo;za pár&rdquo;. My, dospÄ›lí, si mÅ¯Å¾eme jen povzdychnout, jak ten Ä•as letí. Ta &scaron;kola je sna
Ä•ím dál tím krat&scaron;í. První Ä•ervnový den patÅ™í dÄ›tem, ale pÅ™iznávám, Å¾e ne tÄ›m mým. MoÅ¾ná, kdyÅ¾ byly ma
ProstÄ› jsem tenhle svátek zru&scaron;ila. Den, který oslaví Laura (1.6.) bych si pochopitelnÄ› zru&scaron;it nedovolila,
protoÅ¾e pÅ¯vod jejího jména musíme hledat aÅ¾ v Ä•asech antiky a u bÅ™ehÅ¯ moÅ™e (podle jedné verze znamená, Å¾e je
nositel pochází z pÅ™ímoÅ™ského mÄ›sta Laurentium. Nebo také mÅ¯Å¾e mít základ v Laurentiovi. CoÅ¾ je vlastnÄ› ná&scar
VavÅ™inec; a vavÅ™ín, pokud se nepletu, se dával vítÄ›zÅ¯m&hellip;
Jasný pÅ¯vod má jméno Jarmil &ndash; Jaromil &ndash; (2.6.). VýznamovÄ› nepochází ze slova &bdquo;jaro&ldquo;, ale
ze staroslovanského výrazu jarý pro prudkost a bujnost - lze jej tedy pÅ™eloÅ¾it jako &bdquo;milující prudkost&ldquo;.VÄ›dci se
domnívají, Å¾e praotcem Jarmila je Jeroným. U nás je podstatnÄ› roz&scaron;íÅ™enÄ›j&scaron;í Å¾enská varianta, která se
vÅ¾dycky objeví v mysli, kdyÅ¾ nÄ›kde zaslechnete MáchÅ¯v Máj.
Å½e dal&scaron;í z oslavencÅ¯m zaÄ•átku Ä•ervna patÅ™í ke kvÄ›tinovým jménÅ¯m, to by mÄ›, pÅ™iznávám se, ani nenapa
Hebrejské oznaÄ•ení pro datlovou palmu je &ldquo;támá&rdquo; a právÄ› tenhle, pro nás ponÄ›kud exotický strom, je
prapoÄ•átkem krásného jména Tamara (3.6.). Å˜ekla bych, Å¾e k nám se jméno dostalo nejspí&scaron; z Ruska, protoÅ¾e
Tamary jsou Ä•astým jménem u na&scaron;ich východních sousedÅ¯.
PovÄ›st o tom, kterak ho nouze nauÄ•ila housti, má urÄ
zásluhu na oblíbenosti jména Dalibor (4.6.). Ale moÅ¾ná je to tím, Å¾e oznaÄ•uje muÅ¾e, který se snaÅ¾í oddalovat
&scaron;arvátky, coÅ¾ je jen a jen chválihodné. Slovanský tvar dne&scaron;ního pÅ™íslovce "dále",tvoÅ™í totiÅ¾ první Ä•ást
jména, ta druhá vychází ze slova bor'ba, jeÅ¾ znamená "boj" (obdoba Å™eckého jména Télemachos). Málo Ä•asté, ale o
to krásnÄ›j&scaron;í je jméno Dobroslav (5.6.). Jeho význam netÅ™eba vysvÄ›tlovat ani nad ním bádat. ProstÄ› je to muÅ¾ s tÄ
nejlep&scaron;ími vlastnostmi, které mu rodiÄ•e mohli dát do vínku. Slaví dobro a to ho zaÅ™azuje mezi jména
pohádková, protoÅ¾e jen v nich &ndash; bohuÅ¾el &ndash; dobro vÅ¾dycky zvítÄ›zí. NÄ›mecko, jak v&scaron;ichni víme, sa
daleko víc na sever neÅ¾ malé (ale na&scaron;e) ÄŒechy. Nevím, který ze seveÅ™anÅ¯ se tolik proslavil, Å¾e na jeho poÄ•es
&ldquo;staronÄ›meÄ•tí&rdquo; rodiÄ•e svým synÅ¯m dávat jméno Norbert (6.6.). které je pÅ™ekládáno jako slavný seveÅ™an.
Skládá se totiÅ¾ ze slov Nord (sever) a pÅ¯vodního beraht (jasný, skvÄ›lý). Pavla
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