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Vážení čtenáři právě vychází 

sedmé 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: 

7. 

9. 

Den otevřených dveří 

památek v ČR  

8. 

9. 

Mezinárodní den 

gramotnosti  

16. 

9. 

Mezinárodní den 

ochrany ozónové 

vrstvy  

16. 

9. 

Den církevního 

školství  

16. 

9. 

Začíná Evropský 

týden mobility 

21. 

9. 

Mezinárodní den 

Alzheimerovy choroby  

21. 

9. 
Mezinárodní den míru  

22. 

9. 

(Evropský) 

Mezinárodní den bez 

aut 

22. 

9. 

Mezinárodní den 

antikoncepce 

23. 

9. 

Mezinárodní den 

neslyšících 

26. 

9. 

Mezinárodní den 

kulturního dialogu 

27. 

9. 

Světový den 

cestovního ruchu 

(Světový den turistiky)  

30. 

9. 

Mezinárodní den 

překladatelů 

8. 9. Mezinárodní den 

gramotnosti 

Mezinárodní den gramotnosti je 

velmi důležitým dnem, jedná se 

o připomínku toho, jak důležité 

je pro nás v dnešní době čtení, 

psaní, počítání. Gramotnost je 

jedním ze základních 

stavebních kamenů inteligence 

národa a jedná se o velice 

důležité aspekty našeho života. 

16. 9. Začíná Evropský 

týden mobility 

16. září začíná Evropský týden 

mobility má sloužit lidem po 

celém světě, k připomenutí, jak 

jsou škodlivé a znečišťující látky 

z aut, a zároveň poukázat na 

různé alternativy dopravy. Jezdí 

autobusy na zemní plyn, které 

jsou ekologičtější, všude se dá 

dostat například na kole, pěšky 

procházkou. Pravdou je, že 

i výrobci automobilů mají 

stanoveny emisní limity a sami 

se snaží vyvinout alternativní 

pohony do automobilů, např. 

vodíkový pohon či elektromobil. 

21. 9. Mezinárodní den 

Alzheimerovy choroby 
Mezinárodní den Alzheimerovy 

choroby se poprvé slavil v ČR 

roku 1998. Cílem toho dne je 

zvýšit podvědomí a této těžké 

nemoci, kterou ve stáří mnoho 

lidí podceňuje. Prvními příznaky 

je zapomnětlivost a emocionální 

výjevy. Vyléčit se Alzheimerova 

choroba nedá, ovšem 

v poslední době jsou již velmi 

dobré lékařské výsledky s její 

stabilizací. Zároveň 

se dlouhodobě řeší, jaká je 

správná prevence předcházení 

této nemoci a podle posledních 

výsledků se ukazuje, že nejlepší 

není bystřit mozek třeba 

křížovkami, ale naopak fyzická 

práce. 

22. 9. Mezinárodní den bez 

aut 

Mezinárodní den bez aut spadá 

pod týden Evropského týdne 

mobility, který začíná 16. září. 

Tento den nám, stejně jako celý 

týden mobility, poukazuje na jiné 

alternativy dopravy, hlavně ty 

ekologičtější, tak i Den bez aut 

slouží k tomu abychom si 

uvědomili dopad na životní 

prostředí právě z výfukových 

plynů automobilů. 

23. 9. Mezinárodní den 

neslyšících 

Cílem Mezinárodního dne 

neslyšících je upoutat pozornost 

na jejich ztížené situaci. I přes to 

že se situace postupem času 
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zlepšují podmínky pro neslyšící, 

musí denně překonávat spoustu 

překážek. Například nemohou 

telefonovat, což je v případě 

přivolání první pomoci velmi 

složité apod., ale naštěstí již 

existují systémy, které umožňují 

komunikaci a snazší život lidem 

s tímto postižením. 

Povídky, tvorba a ostatní 

očima Mravence. 

Dnešní stránku věnujeme konci 

léta a začátku školního roku jak 

je vidíme.  

 

 

 

Takto si představují léto a konec 

prázdnin klienti chráněného 

bydlení Mravenec. 
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Poděkování 

Děkujeme nejmenované paní 

z ministerstva za obnovu našich 

mravenčích společenských dnů. 

 

Já Vévoda Albrecht 

z Valdštejna celým jménem – 

Albrecht Václav Eusebius 

z Valdštejna jsem rozhodl, při 

putování po vlastech českých 

zastaviti se na tvrzi Mravenčí, 

kde na mou počest velká 

hostina 19.8. a 20.8. 

uspořádána bude. Hostina bude 

veliká, na jakou nikdo 

nepamatuje. Nesmí se však při 

jídle hltat, krást jídlo sousedovi 

a mluvit. 

Na hostině podávati se 

bude: 

19. 8. 2017 

po východu slunce 
první chod zeleninová polévka 

druhý chod jáhlová kaše 

s medem a švestkami 

třetí chod calty 

před setměním 

první chod polévka z ptáků, 

placky 

druhý chod kančí ragú 

třetí chod kančí s hrachovou 

kaší 

čtvrtý chod nákyp z raků 

pátý chod jablečná placka 

(štrúdl) 

proudem poteče víno z hroznů 

červených a kvasný mok 

jablečný 

20. 8. 2017 

Po východu slunce 

První chod chlebová varmuža 

Druhý chod pohanková kaše 

s medem a ovocem 

Třetí chod španělské pečivo 

Před setměním 

První chod zelná polévka, 

placky 

Druhý chod dušený tetřev 

Třetí chod rožněné kančí 

s chlebem, chutney 

Čtvrtý chod pohanský koláč 

Pátý chod pohankový perník 

 

 

Narozeniny a svátky 

v Mravenci 

„K narozeninám chtěl bych Ti 
dát více než se obvykle dává 
k narozeninám. Hádej, proč 
přišel jsem dneska k vám, za 
zády schovávám květ, abych 
popřál Ti k věnečku let. Nastav 
pusu a do vázy kytku dej, postav 
na kafe, dva cukry mám rád, 
koupil jsem „Člověče nezlob se“, 
budem do rána bláznit a hrát. 
Tak všechno nejlepší, zdraví 
a tak, ať všechno Ti jde, tak jak 
chceš, sám nejlíp víš, co se má 
Ti přát, a nám stačí, že žiješ a že 
seš.“ 

Přejeme 17. 9. 2017 Jiřině 

Součkové. 

 

Přejeme k svátku 17. 9. 2017 

Naděždě Badžové. 

Také děkujeme nejen paní 

z ministerstva, ale i paní 

ředitelce Dr. Plaché a ostatním 

asistentům a sociálním 

pracovníkům za možnost oslavit 

naši sešlost Valdštejnské 

slavnosti. 
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Karel Čapek 

MODRÁ CHRYZANTÉMA 

(pokračování) 

nadávali tak dobrou hodinku – 

on kníže pán býval dřív 

u dragounů. Ale ještě jsme s tím 

nebyli hotovi, když se přihnala 

Klára s vyplazeným jazykem a 

Dal jsem jí korunku a ukazoval 

jsem jí tu chryzantému: Kláro, 

kdes tohle vzala? Klára nadšeně 

kdákala a řehtala se; víc jsem z 

ní nedostal. Křičím na ni, ukazuji 

rukama, ale nic platno; 

mermomocí mě chtěla 

obejmout. Běžím k starému 

knížeti s drahocennou modrou 

chryzantémou: Jasnosti, tohleto 

roste tady někde v okolí; pojďte 

to hledat. Starý dal hned 

zapřahat kočár, a že vezmeme 

Kláru s sebou. Ale Klára se 

zatím ztratila a nebyla 

k nalezení. Stáli jsme u vozu 

a cpala mně celou kytici čerstvě 

narvaných 8 modrých 

chryzantém. Kníže jí podával 

stokorunu, ale Klára se dala 

zklamáním do breku; chudák 

nikdy stokorunu neviděla. Musel 

jsem jí dát korunu, abych ji 

upokojil. Začala tancovat 

a křičet, ale my ji posadili na 

kozlík, ukázali na ty modré 

chryzantémy, a Kláro, veď nás! 

Klára na kozlíku výskala radostí; 

to si nemůžete představit, jak byl 

Jeho Důstojnost pan kočí 

pohoršen, že musí sedět vedle 

ní. Kromě toho se koně každou 

minutu splašili z toho jejího 

kvikotu a kokrhání, inu, byla to 

čerchmantská jízda. Když jsme 

jeli půldruhé hodiny, povídám: 

Jasnosti, to už jsme udělali 

aspoň čtrnáct kilometrů. To je 

jedno, bručel kníže, třeba sto 

kilometrů. No dobrá, já na to, ale 

Klára se s tou druhou kyticí 

vrátila za hodinu. To místo 

nemůže tedy být dál než tři 

kilometry od Lubence. Kláro, 

křičí kníže a ukazuje na ty 

modré chryzantémy, kde to 

roste? Kdes tohle našla? Klára 

se rozkrákorala a ukazovala 

pořád dopředu. Nejspíš byla 

ráda, že jede v kočáře. 

Poslouchejte, já myslel, že ji 

kníže zabije; kristepane, ten se 

uměl vztekat! Z koní kapala 

pěna, Klára kejhala, kníže se 

rouhal, kočí div nebrečel hanbou 

a já jsem dělal plány, jak 

vypátrat modrou chryzantému. 

Jasnosti, povídám, takhle to 

nepůjde. Musíme hledat bez 

Kláry. Uděláme si na mapě 

kružítkem okruh tří kilometrů, 

rozdělíme to na úseky a budeme 

hledat dům od domu. Člověče, 

řekl kníže, na tři kilometry od 

Lubence není přece žádný park! 

To je dobře, povídám. V parku 

byste našel starého čerta; 

ledaže byste hledal ageratum 

nebo kanu. Koukejte se, tadyhle 

dole na stonku je drobet půdy; to 

není žádný humus, to je 

mazlavá žluťka, nejspíš hnojená 

lidským tentononc. Musíme 

hledat místo, kde je hodně 

holubů; na lupení máte plno 

holubího trusu. Nejspíš to roste 

u plotu z neloupaných tyček, 

protože tuhle je v paždí listu 

ždibet odprýsknuté smrkové 

kůry. Tak, to je přesné vodítko. 

Jaké? povídá kníže. 9 No, 

takové, já řku, že to musíme 

hledat u každé chalupy v okruhu 

tří kilometrů; rozdělíme se na 

čtyři skupiny: vy, já, váš 

zahradník a můj pomocník 

Vencl, a je to. Dobrá, ráno nato 

byla první věc, že mi Klára zase 

přinesla pugét modrých 

chryzantém. Potom jsem 

propátral svůj úsek, v každé 

hospodě jsem pil teplé pivo, jedl 

syrečky a ptal se lidí po modrých 

chryzantémách. Pane, neptejte 

se, jaký průjem jsem měl po těch 

syrečkách; horko bylo, jako se 

někdy koncem září vydaří, a já 

vlezl do každé chalupy a musel 

si nechat líbit ledajaké hrubství, 

protože lidé si mysleli, že jsem 

blázen, agent nebo někdo od 

úřadu. Ale jedna věc byla večer 

jistá: žádná modrá chryzantéma 

v mém úseku nerostla. 

V ostatních třech nenašli taky 

nic. Jen Klára přinesla novou 

kytici nalámaných modrých 

chryzantém. To víte, takový 

kníže je velký pán, když se to 

vezme kolem a kolem; tak on si 

zavolal četníky, každému dal do 

ruky jeden květ modré 

chryzantémy a slíbil jim 

nevímco, když mu najdou, kde 

to roste. Četníci, pane, to jsou 

vzdělaní lidé, čtou noviny a tak; 

krom toho znají každý kámen 

a mají náramný vliv. Pane, 

považte si, že toho dne šest 

četníků, obecní strážníci, 

starostové obcí, školní mládež s 

učiteli a jedna tlupa cikánů 

prolézali celý ten kousek země v 

okruhu tří kilometrů, otrhali 

všechno, co kde kvetlo, 

a donesli to do zámku. 

Prokrindapána, to vám toho 

bylo, jako o Božím těle; ale 

modrá chryzantéma, to se ví, ani 

jedna. Kláru jsme dali po celý 

den hlídat; v noci utekla a po 

půlnoci mi přinesla plnou náruč 

modrých chryzantém. Dali jsme 

ji hned zavřít do šatlavy, aby 

neotrhala všechny; ale byli jsme 

v koncích. Namouduši, to bylo 

jako v začarování; představte si, 

kraj jako dlaň – Poslouchejte, 

člověk má právo být sprostý. 

Redakční rada: Milan Pulec, 

Edita Černá 


