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Vážení čtenáři právě vychází 

čtvrté číslo časopisu 

MRAVENČÍ LISTY. Snad 

s námi budete spokojeni i 

tentokrát a přejeme vám 

potěšení z našeho čtení. V 

úvodu si připomeneme 

významné dny, které si spolu 

s námi můžete oslavit. 

Významné dny: 

1. 
6. 

Mezinárodní den dětí 

2. 
6. 

Mezinárodní den čistého 
ovzduší 

4. 
6. 

Mezinárodní den dětí, 
které se staly obětí 
agrese 

5. 
6. 

Mezinárodní den ptačího 
zpěvu  

5. 
6. 

Den rozvoje a vzdělání 
dospělých 

5. 
6. 

Světový den životního 
prostředí 

8. 
6. 

Mezinárodní den oceánů 

12. 
6. 

Světový den proti dětské 
práci 

14. 
6. 

Světový den dárců krve 

15. 
6. 

Mezinárodní den odpůrců 
vojenské služby 

16. 
6. 

Den afrického dítěte 

16. 
6. 

Evropský den židovské 
kultury 

17. 
6. 

Světový den sdělovacích 
prostředků 

17. 
6. 

Mezinárodní den proti 
rozšiřování pouští a 
sucha 

20. 
6. 

Světový den uprchlíků 

21. 
6. 

Evropský den hudby 

21. 
6. 

Den hrdosti 

21. 
6. 

Mezinárodní den trpaslíků 

23. 
6. 

OSN pro den veřejné 
služby 

23. 
6. 

Světový den házené 

23. 
6. 

Mezinárodní olympijský 
den 

26. 
6. 

Mezinárodní den podpory 
obětem násilí (mučení) 

26. 
6. 

Mezinárodní den boje 
proti drogám a 
nezákonnému 
obchodování s nimi 

27. 
6. 

Den politických vězňů 

27. 
6. 

Světový den rybářství 

 

Každý jistě má nejraději už od 

útlého dětství nejslavnější 

červnový den, čímž jest den 

dětí. Slaví se 1. 6. každý rok a 

teď si o něm něco prozradíme. 

 

1. 6. 2017 Mezinárodní den dětí 

Mezinárodní den dětí (MDD) se 

poprvé slavil ve více zemí až 

roku 1950. MDD je dnem kdy se 

po celém světě pro děti konají 

různé zábavné akce, hry nebo 

sportovní turnaje. Je třeba 

upozornit na práva a potřeby 

dětí, se kterými je v dnešní době 

často jednáno jako s dospělými. 

Jedním ze smyslů 

Mezinárodního dne dětí je, že 

rodina by měla být pohromadě a 

věnovat se sama sobě, přece 

všichni známe přísloví - kdo si 

hraje - nezlobí. 

20. 6. Světový den uprchlíků 

V dnešní dosti pohnuté době je 

jednou z nejzásadnějších 

otázek politiky, ale možná i 

ostatních věcí zajímavá otázka 

týkající se problému migrantů 

neboli uprchlíků. Je to pro 

mnohé rozporuplná věc ať se 

týká souhlasu nebo nesouhlasu 

s tímto tématem. 

Roku 2000 vyhlásila Organizace 

Spojených Národů Světový den 

uprchlíků jako výraz soudržnosti 

s Afrikou. V Africe je tento den 

oslavován jako Den uprchlíku v 

Africe. Zároveň má tento den 

připomínat státy, které nejsou 

klidným místem pro život a lidé 

jsou okolnostmi donuceni k 

útěku ze své země. 

 

23. 6. 2017 Mezinárodní 

olympijský den 

Mezinárodní olympijský den byl 

ustanoven roku 1948 na již 

dřívější podnět Pierra de 

Coubertina, který znovu obnovil 

olympijské hry. Prosadil jej 

Mezinárodní olympijský výbor, 

jako den, který připomíná 

podstatu olympijských her jako 

takových a hlavně fair play. 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-deti-101/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-cisteho-ovzdusi-102/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-cisteho-ovzdusi-102/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-deti-ktere-se-staly-obeti-agrese-103/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-deti-ktere-se-staly-obeti-agrese-103/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-deti-ktere-se-staly-obeti-agrese-103/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptaciho-zpevu-233/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptaciho-zpevu-233/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-rozvoje-a-vzdelani-dospelych-105/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-rozvoje-a-vzdelani-dospelych-105/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zivotniho-prostredi-104/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zivotniho-prostredi-104/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-oceanu-106/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-proti-detske-praci-107/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-proti-detske-praci-107/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-darcu-krve-108/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-odpurcu-vojenske-sluzby-109/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-odpurcu-vojenske-sluzby-109/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-africkeho-ditete-110/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-zidovske-kultury-111/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-zidovske-kultury-111/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-sdelovacich-prostredku-234/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-sdelovacich-prostredku-234/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-rozsirovani-pousti-a-sucha-112/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-rozsirovani-pousti-a-sucha-112/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-rozsirovani-pousti-a-sucha-112/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-uprchliku-113/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-hudby-114/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-hrdosti-116/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-trpasliku-115/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/osn-pro-den-verejne-sluzby-117/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/osn-pro-den-verejne-sluzby-117/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-hazene-118/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-olympijsky-den-119/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-olympijsky-den-119/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-podpory-obetem-nasili-muceni-121/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-podpory-obetem-nasili-muceni-121/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-drogam-a-nezakonnemu-obchodovani-s-nimi-120/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-drogam-a-nezakonnemu-obchodovani-s-nimi-120/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-drogam-a-nezakonnemu-obchodovani-s-nimi-120/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-drogam-a-nezakonnemu-obchodovani-s-nimi-120/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-politickych-veznu-122/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-rybarstvi-123/
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Jiří Žáček - poezie 

 

Halí, belí 

Halí, belí, halí, belí – 

já mám slona pod postelí, 

je to slůně kapesní, 

ale zato hodně sní. 

Halí, belí, halí, belí – 

čím ho krmím? Petrželí! 

Spořádá jí hromadu, 

pak se svalí dozadu. 

Já mám slona pod postelí, 

vejde se tam skoro celý – 

jenom chobot čouhá ven, 

když mi přeje dobrý den. 

 

Eskymácká abeceda 

Eskymácké děti 

mají školu z ledu, 

učí se tam 

eskymáckou abecedu. 

Eskymácká abeceda, 

to je krásná věda: 

sáňkování, 

koulování 

a lov na medvěda. 

 

Jiří Žáček – poezie pro 

dospělé 

Dívka ve studovně 

Založila si knihu 

stínem ukazováčku, 

usmívá se, dítě náhody – 

o čem sní? 

Kolem dokola knihy, knihy bez 

konce, 

bitevní pole slov, 

smetiště myšlenek. 

Je v nich všecko, ale není čas 

všecky je číst. 

Jsi sama proti přesile. 

Čteš si dál se sklopenými víčky. 

Co ví kdo o tobě? 

O srdci tikajícím S.O.S., 

o zámotku tajemného 

probouzejícího se těla 

a jeho něžném chtíči, 

divoké touze bez jména? 

Vždyť o nich nevíš ani ty sama. 
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K svátku vše nejlepší , hodně 
zdraví, spokojenosti, štěstí a 
pohody přejeme : 
 
 
18.6. Milan Pulec 
23.6. Zdenka Máchová 
24. 6. Jan Kopa a Jan Čihák 
 

Milan 
(Míla, Milánek, Milda, Míša,  
Miloušek, Milanouš) 
 
Milan je jméno rozšířené ve 

všech slovanských jazycích. 

Vzniklo z přídavného jména milý 

a vykládá se obvykle jako „milý, 

přívětivý, milovaný“. Proto bývá 

Milan považován za 

významovou  obdobu latinských 

jmen Amandus, Amatus. Milan 

se u nás rozšířil pravděpodobně 

pod vlivem jihoslovanských 

jazyků -  jmenovala se tak 

například srbská knížata – a to 

vlastně až v 20. Století. Nejvíce 

je zřejmě zastoupen v generaci 

starších nositelů, ovšem je stále 

hojně volen i pro novorozené 

chlapečky. Velká obliba Milana 

je asi dána jeho libozvučností a 

zdá se,  že má v českém národě 

trvalý ráz. Milanovi v kalendáři 

patří 18. Červen – přejeme mu, 

ať je stále milován a šťasten.  

Další oslavy například: 
Pro děti samotné je pak jejich 
univerzální svátek příležitostí ke 
strávení dneplného 
zábavy, zajímavých akcí, 
legrace či volnějšího přístupu 
pedagogů ve škole. Na tento 
 
 

 
 
 
 
den se pečlivě 
připravují zoologické zahrady, 
které mají pro děti 
připravený pestrý program, 
myslí na ně i v obchodních 
centrech a mno akcí je v tento 
den také pro děti zdarma. Pro 
rodiče je pak den dětí příležitostí 
pro  zamyšlení se nad 
společným soužitím s dětmi, 
nad jejich budoucností či pro 
prosté pohlazení těch 
nejmenších a jejich uchopení do 
láskyplné náruče. Vždyť co 
jiného než děti náš život 
obohacují a dělají svět 
krásnějším a 
smysluplnějším.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Oslava olmpiády 
 
 

Zimní olympijské hry 2018, 

oficiálně XXIII. zimní olympijské 

hry (korejsky 평창 동계 올림픽), 

se budou konat 

v jihokorejském Pchjongčchang

u. Slavnostní 

zahájení proběhne 9. 

února 2018, ukončení se pak 

uskuteční 25. února 2018. 

V Jižní Koreji se uskuteční 

olympiáda již podruhé. První 

olympijské hry v této zemi 

proběhly v roce 1988 v hlavním 

městě Soulu. 

Město Pchjongčchang tak bude 

třetí či čtvrté asijské město, 

které hostilo Zimní olympijské 

hry. První město 

bylo Sapporo v Japonsku v 197

2 a druhé byloNagano také 

v Japonsku v 1998. Soči, kde 

se konaly Zimní olympijské hry 

2014, může být dle různých 

výkladů počítáno jak do Evropy, 

tak do Asie. 

 
Věštkyně – dokončení 

http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/detske-akce/souteze-a-hry/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/detske-akce/souteze-a-hry/
http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/zoo/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/svet-zvirat/akce-v-zoo/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/akce-v-obchodnich-centrech/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/akce-v-obchodnich-centrech/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/akce-a-vstupy-zdarma/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korej%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavnostn%C3%AD_zah%C3%A1jen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavnostn%C3%AD_zah%C3%A1jen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1988
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soul
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sapporo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nagano
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa#Hranice_mezi_Evropou_a_Asi.C3.AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa#Hranice_mezi_Evropou_a_Asi.C3.AD
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Karel Čapek 

Vyřiďte mu, že ho budu 
čekat. Sbohem, milá slečno 
Jonesová. Další!" 

"To se mi nelíbí," pravil pan 
Mac Leary, drbaje se zamyšleně 
v týle, "to se mi nelíbí, Katie. Ta 
ženská se příliš zajímala o 
vašeho nebožtíka tatínka. Krom 
toho se nejmenuje Myersová, 
nýbrž Meierhoferová a je z 
Lubeku. Zatrápená Němkyně," 
bručel pan Mac Leary, "jakpak 
se jí dostaneme na kobylku? 
Sázím pět proti jedné, že tahá z 
lidí věci, po kterých jí nic není. 
Víte co, já o tom řeknu nahoře." 

Pan Mac Leary o tom 
skutečně řekl nahoře; kupodivu, 
nahoře nebrali věc na lehkou 
váhu, a tak se stalo, že ctihodná 
paní Myersová byla pozvána k 
panu sudímu Kelleyovi. 

"Tak, paní Myersová," řekl jí 
pan sudí, "copak to, propána, je 
s tím vaším vykládáním karet?" 

"Ale jemine, pane," děla stará 
dáma, "člověk se přece musí 
něčím živit. Ve svém věku 
nepůjdu tancovat do varieté." 

"Hm," řekl pan Kelley "Ale 
tuhle je na vás žaloba, že 
vykládáte karty špatně. Milá 
paní Myersová, to je, jako byste 
místo čokolády prodávala 
tabulky hlíny. Za jednu guineu 
mají lidé právo na pořádnou 
věštbu. Prosím vás, jak můžete 
věštit, když to neumíte?" 

"Někteří lidé si nestěžují," 
bránila se stará dáma. "Koukejte 
se, já jim prorokuju věci, které se 
jim líbí. Ta radost, pane, stojí za 
těch pár šilinků. A někdy to 
člověk opravdu trefí. Paní 
Myersová, řekla mně tuhle jedna 
paní, ještě nikdo mě tak dobře 
nevyložil karty a neporadil jako 
vy. Ona bydlí v St. John's Wood 
a rozvádí se se svým mužem..." 

"Počkejte," zarazil ji pan sudí. 
"Tadyhle máme jednu svědkyni 
proti vám. Paní Mac Leary, 
povězte nám, jak to bylo." 

"Paní Myersová mně vyložila 
z karet," spustila hbitě paní Mac 
Leary, "že budu mít do roka 
svatbu; že si mne vezme moc 
bohatý mladý muž a že se s ním 
odstěhuji za moře -" 

"Proč zrovna za moře?" ptal 
se pan sudí. 

"Protože v druhé hromádce 
byla zelená desítka; to prý 
znamená cesty, říkala paní 
Myersová." 

"Nesmysl," bručel pan sudí. 
"Zelená desítka znamená 
naději. Cesty jsou zelený 
spodek; když s ním jde kulová 
sedma, znamená to veliké 
cesty, ze kterých kouká zisk. 
Paní Myersová, mne 
nenapálíte. Tedy vy jste věštila 
svědkyni, že se do roka vdá za 
bohatého mladíka; ale paní Mac 
Leary je už tři roky vdána za 
výtečného policejního komisaře 
Mac Learyho. Paní Myersová, 
jak vysvětlíte tenhle nesmysl?" 

"Ale božínku," pravila stará 
dáma pokojně, "to se stává. 
Tahle osůbka ke mně přišla 
lehkomyslně nastrojená, ale 
měla levou rukavici roztrhanou; 
tedy nemá peněz nazbyt, ale 
chce honit vodu. Řekla, že jí je 
dvacet let, ale zatím jí je 
pětadvacet -" 

"Čtyřiadvacet," vyhrkla paní 
Mac Leary. 

"To je jedno; tedy by se ráda 
vdávala - totiž ona se vydávala 
za slečnu. Proto jsem jí vyložila 
na vdavky a na bohatého 
ženicha; to se mně zdálo to 
nejpřiměřenější." 

"A co ta protivenství, ten 
starší pán a ta cesta za moře?" 
ptala se paní Mac Leary. 

"Aby toho bylo víc," řekla 
prostě paní Myersová. "Za jednu 
guineu toho musí člověk 
napovídat celou hromadu." 

"Tak to stačí," řekl pan sudí. 
"Paní Myersová, nic platno, 
takhle vykládat karty je podvod. 
Kartám se musí rozumět. Jsou 
sice různé teorie, ale nikdy, 

pamatujte si to, nikdy 
neznamená zelená desítka 
cesty. Zaplatíte padesát liber 
pokuty, jako ti, kdo falšují 
potraviny nebo prodávají 
bezcenné zboží. Je na vás 
podezření, paní Myersová, že 
krom toho provozujete špionáž, 
ale já myslím, že se k tomu 
nepřiznáte." 

"Jakože je Bůh nade mnou," 
zvolala paní Myersová, ale pan 
Kelley ji přerušil: "Nono, nechme 
to být; ale protože jste cizinka 
bez řádného povolání, užijí 
politické úřady svého práva a 
vykáží vás ze země. Sbohem, 
paní Myersová, děkuji vám, paní 
Mac Leary. Ale říkám vám, 
takhle falešně vykládat karty je 
cynické a nesvědomité 
počínání. Pamatujte si to, paní 
Myersová." 

"Co mám dělat," vzdychla 
stará dáma. "Zrovna když mně 
živnost začala jít -" 

Asi za rok potkal soudce 
Kelley komisaře Mac Learyho. 
"Pěkné počasí," řekl pan sudí 
přívětivě. "Mimochodem; co 
dělá paní Mac Leary?" 

Pan Mac Leary vzhlédl velmi 
kysele. "Totiž... víte, pane 
Kelley," pravil s jistými rozpaky, 
"ona paní Mac Leary.. my jsme 
se totiž rozvedli." 

"Jděte," podivil se pan sudí, 
"taková hezká mladá paní!" 

"To je právě to," bručel pan 
Mac Leary, "ale on se do ní 
znenadání zabouchl jeden 
mladý flákač... takový milionář 
nebo obchodník z Melbournu... 
Já jsem jí bránil, ale..." Pan Mac 
Leary beznadějně mávl rukou. 
"Před týdnem spolu odjeli do 
Austrálie." 
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