MRAVENČÍ LISTY č.9
Vážení čtenáři právě vychází
deváté
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.
Svátek všech svatých
11.
1.
Světový den veganství
11.
2.
Památka zesnulých
11.
3.
Den bez pesticidů
11.
5. Mezinárodní den
11. romského jazyka
Mezinárodní den
prevence ničení
6.
životního prostředí v
11.
průběhu válek a
ozbrojených konfliktů
Mezinárodní den boje
9.
proti fašismu a
11.
antisemitismu
10. Světový den vědy pro
11. mír a rozvoj
11. Mezinárodní den
11. válečných veteránů
13. Mezinárodní den
11. nevidomých

Světový den diabetiků

14.
Den bez aut
11.

25. Mezinárodní den bez
11. nákupů

15. Den vězněných
11. spisovatelů

28. Mezinárodní den
11. nekupování ničeho

16. Mezinárodní den
11. tolerance

Mezinárodní den
29.
solidarity s lidem
11.
Palestiny

Mezinárodní den
17.
předčasně narozených
11.
dětí
17. Mezinárodní den
11. studentstva
18. Mezinárodní nekuřácký
11. den
19.
Světový den toalet
11.
19. Světový den prevence
11. týrání a zneužívání dětí
Světový den chronické
20.
obstrukční plicní
11.
nemoci
20. Den industrializace
11. Afriky
20.
Světový den dětí
11.
21.
Světový den televize
11.
21.
Světový den pozdravů
11.
21. Mezinárodní den
11. filozofie
Mezinárodní den za
25.
odstranění násilí
11.
páchaného na ženách
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Svátek všech svatých
1. 11.
Svátek všech svatých, neboli
slavnost
všech
svatých
připomíná všechny svaté, nikoli
pouze ty, kteří byli oficiálně
kanonizováni. Tento svátek
slaví všichni křesťané – západní
křesťanství slaví svátek všech
svatých
v
tento
den,
tj. 1. listopadu,
východní
křesťané, kteří užívají většinou
Juliánský kalendář slaví první
neděli po letnicích. Většina
západních křesťanů i Římskokatolická církev navazují na
2. listopadu, na který připadá
památka zesnulých.

Památka zesnulých
2. 11.
Památka
všech
věrných
zesnulých či vzpomínka na
všechny věrné zesnulé, nebo
lidově řečeno - dušičky, jsou
svátkem, kdy se římskokatolická církev modlí za
zemřelé. Tradičně se v našich
zemích navštěvují hřbitovy,
pokládají se květiny a zapalují
se svíce. Vzpomínky na zemřelé
se drží ve všech koutech světa,
ovšem v podstatně jiné formě
než
u nás.
Nejznámější
variantou tohoto svátku, který se
postupně dostává i k nám je
Halloween.

Narozeniny,
svátky
a oslavy 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 11. 11. 2017 Milanu
Pulcovi k 61. Narozeninám.

Přejeme
Karlu
Šabatovi
k svátku všechno nejlepší dne 4.
11. 2017

Halloween
Vyřezané dýně, čarodějnice,
masky a kostýmy, černé kočky,
průvody a další symboly patří
neodmyslitelně k populárnímu
svátku Halloween. Přestože se
slaví především v anglosaském
světě i u nás v poslední době
roste jeho obliba. Kde se vzal,
které tradice se s ním pojí a jaké
je datum Halloweenu?
Někdo si možná myslí, že
oslava Halloweenu vznikla na
základě
filmového
hororu
Halloween
(režie
John
Carpenter, 1978). Často se také
objevují názory, podle nichž
Halloween
navazuje
na
Samhain, ranou křesťanskou
tradici Keltů. Kdepak, chyba
lávky, tento lidový svátek má
původ v Irsku, kde se inspiroval
židovským zvykem slavit svátek
Všech
svatých
už večer
před ním.
A kdy se
2017?

slaví

Halloween

Původ slova Halloween musíme
hledat v anglickém „All Hallows'
Evening“
(tzn.
„Předvečer
Všech svatých“). Také je dobré
uvědomit si souvislost a
návaznost halloweenovského
amerického třeštění, po něm
následující (ryze křesťanské)
slavnosti Všech svatých a další
den
probíhajících,
lidověji
zaměřených Dušiček (Památka
zesnulých).
K tak
trochu
strašidelným
oslavám
spojeným
s Halloweenem se naprosto
hodí podzim s prodlužující se
nocí,
sychravým
počasím
a usínající přírodou. Předvečer
Všech svatých nastává každý
rok vždy 31. října. Na úterý, kdy
je Halloween 2017, se tedy
můžeme připravit vydlabanou
dýní se svíčkou uvnitř nebo
čarodějnickými dekoracemi.
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Jak se slaví černo-oranžový
svátek Halloween
Oproti zvyklostem za velkou
louží to je však téměř nic. Tam
se na datum Halloweenu
připravují dlouho dopředu. Ve
městech
se
pořádají
halloweenské
průvody
se
soutěží o nejlepší masku, děti si
vyprávějí hororové příběhy
a cpou se typickými bonbóny
classic candy porn, v televizi
běží speciální vysílání.
Nejvíce se na den, kdy bude
Halloween,
těší
omladina.
Převlékne se do kostýmů
(kostlivců, duchů a jiných příšer)
a vydá se na koledování trick-ortreating (volně přeloženo jako
„Koledu, jinak něco provedu“).
Kdo
neotevře,
či
nedá
koledníkům odměnu, schytá
nějaký drobný kanadský žertík.

o spojení Čechů a Slováků ve
společném a samostatném
státě.

Pád
komunismu
a nastávající ústavní krize.
V listopadu 1989 se stoupenci
tvrdé komunistické linie pokusili
užít sil policie proti nevinným
demonstrantům a rozpoutaly tak
vlnu
mohutných
protestů.
Jakmile Moskva dala na
srozuměnou,
že
nehodlá
intervenovat, učinili umírnění
ústupky,
které
vedly
k rozhovorům u kulatého stolu
mezi Ladislavem Adamcem
a Václavem Havlem.
V Československu
tak
v podstatě
proběhly
dvě
revoluce, jedna v české části,
druhá na Slovensku. Rozdíl je
patrný na první pohled – za
Občanským fórem stálo 2000
chartistů či členů Výboru na
ochranu
nespravedlivě
stíhaných.
Prezident Havel 23. ledna 1990
na
základě
zákonodárné
iniciativy navrhl, aby se z názvu
státu
vypustilo
slovo
„socialistická“.

17. listopad 2017
Československo – vznik, vývoj,
peripetie a rozdělení.
Názory na zrod Československa
28. října 1918 jsou prodchnuté
mnoha ideovými, a dokonce
i faktografickými spory. Vznik
Československa
v podstatě
umožnily
2
základní
předpoklady. Lví podíl na vzniku
Československa se podle drtivé
většiny všech badatelů může
přičítat T.G. Masarykovi a jeho
spolupracovníkům.
ČeskoSlovensko
je
dítětem
propagandy, kterou rozpoutali
2 schopní exulanti, Masaryk
a Beneš.
V Pittsburghu
30. května
1918
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dochází
k dohodě

První svobodné volby do
jednotlivých národních rad i do
obou
komor
Federálního
shromáždění se uskutečnily 8. a
9. června 1990 a zúčastnilo se
jich téměř 98 procent voličů.
Federální vláda byla nakonec
složená z vítězných OF a VPN,
které doplnila česká ČSL–KDS
(budoucí KDU-ČSL).

Jasnovidec
Karel Čapek
JASNOVIDEC
“Víte,
pane
státní,” kázal pan Janowitz,
“mne tak lehko někdo nenapálí,
nejsem přece nadarmo žid, no
ne? Ale co dělá ten chlap, to je
prostě nad můj rozum. To není
jen tak grafologie, to je já nevím
co. Tak si to vemte: Dáte mu
něčí rukopis v nezalepené
obálce; on se na to písmo ani
nepodívá, jen strčí prsty do
kuvéru a šátrá jimi po tom
písmu; přitom takhle křiví hubu,
jako by ho něco bolelo. A za
chvíli vám začne povídat
povahu toho pisatele, ale tak
vám – no, to byste mrkal. Navlas
vám toho člověka trefí. Já mu
dal do té obálky jeden dopis od
starého Weinberga; všecko
poznal, i to, že má cukrovku a že
má udělat bankrot. Co tomu
říkáte?” “Nic,” děl suše pan
státní zástupce. “Možná, že
starého Weinberga zná.” “Ale
vždyť on to písmo ani neviděl,”
rozčiloval se pan Janowitz. “On
říká, že každé písmo má své
fluidum, a to prý se dá docela
přesně namáknout. On říká, že
to je čistě fyzický úkaz, tak jako
rádio. Pane státní, to není žádný
švindl; on ten princ Karadagh za
to nic nebere, to prý je moc stará
rodina z Baku, říkal mně jeden
Rus. Ale co vám budu povídat,
přijďte se na to podívat, on bude
dnes večer u nás. To musíte
přijít.”
“Poslouchejte,
pane
Janowitz,” řekl pan státní
zástupce, “to je všecko pěkné,
ale cizincům já věřím jenom na
padesát procent, zvlášť když
nevím, čímse živí; Rusům věřím
ještě míň a těmhle fakírům
nejmíň; ale když to má býti ještě
k tomu princ, pak už mu nevěřím
zhola nic. Kde, říkáte, že se
tomu naučil? Aha, v Persii. Dejte
mně pokoj, pane Janowitz; celý
Orient je humbuk.” “Ale pane
státní,” bránil se pan Janowitz,

“on to ten mladík vykládá docela
vědecky; žádná kouzla, žádné
tajemné síly, ale říkám vám,
přesně vědecká metoda.” “To je
tím větší humbuk,” děl pan státní
káravě. “Pane Janowitz, já se
vám divím; po celý život jste se
obešel bez přesně vědeckých
metod, a tady se jimi budete
ohánět. Koukněte se, kdyby na
tom něco bylo, musilo by to být
dávno známo, že?” 18 “Inu,”
mínil pan Janowitz trochu
zviklán, “ale když já jsem na
vlastní oči viděl, jak uhodnul
celého starého Weinberga! To
vám bylo geniální. Víte co, pane
státní, přijďte se podívat; je-li to
švindl, tak vy to poznáte, na to
vy jste specialista, panečku;
pane státní, vás přece nikdo
nemůže oblafnout.” “Myslím,
stěží,” řekl pan státní skromně.
“Tak já přijdu, pane Janowitz,
ale jen abych se tomu vašemu
fenoménu podíval na prsty. To
je hanba, že jsou u nás lidé tak
lehkověrní. Ale nesmíte mu říci,
kdo jsem; počkejte, já mu dám
číst jeden rukopis v obálce, to
bude něco extra. Vsaďte se,
pane, že mu dokážu humbuk.” *
Musíte vědět, že pan státní
(nebo přesněji řečeno, pan
vrchní státní zástupce dr.
Klapka) měl v nejbližším
porotním
sedění
zastávat
žalobu v procesu Hugo Müller,
zločin úkladné vraždy. Pan
Hugo Müller, takto továrník a
milionář, byl žalován, že pojistil
na velké peníze svého mladšího
bratra Otu a pak ho utopil v
doksanském rybníku; mimoto
byl v podezření, že před lety
odklidil svou milenku, ale to se
ovšem nedalo dokázat. Zkrátka
byl to jeden z velikých procesů,
na kterém si pan státní chtěl dát
záležet; i pracoval na spisech
s celou tou pílí a pronikavostí,
která
z
něho
učinila
nejstrašlivějšího
veřejného
žalobce. Věc nebyla jasná; pan
státní by byl dal nevímco za
jediný přímý důkaz, ale jak věci
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stály, musil se spoléhat více na
svou vyřídilku, aby dostal od
poroty provaz pro pana Müllera;
neboť vězte, že to je pro
veřejného žalobce věc cti. Pan
Janowitz byl toho večera
drobátko rozčilen. “To je princ
Karadagh,”
představoval
tlumeně, “pan doktor Klapka; tak
můžeme začít, že jo.” Pan státní
se podíval zkoumavě na to
exotické zvíře; byl to mladý
a štíhlý člověk s brejlemi, s tváří
tibetského mnicha a jemnýma
zlodějskýma
rukama.
Hochštapler, rozhodl pan státní
krátce.
“Pane
Karadagh,”
brebentil pan Janowitz, “tady
u toho stolečku. Minerálka tam
už je. Prosím, rozsvěťte si tu
stojací lampičku; lustr zhasíme,
aby vás nerušil. Tak. Prosím,
pánové, aby bylo ticho. Pan – 19
eh, tuhle pan Klapka přinesl
nějaký rukopis; kdyby chtěl být
pan Karadagh tak laskav –” Pan
státní krátce odkašlal a posadil
se tak, aby na jasnovidce co
nejlíp viděl. “Tady je ten
rukopis,” řekl a vytáhl z náprsní
kapsy nezalepenou obálku.
“Prosím.”
“Děkuji,”
řekl
jasnovidec mdle, chopil se
obálky a se zavřenýma očima ji
obracel v prstech. Náhle se
zachvěl a zavrtěl hlavou.
“Zvláštní,” zamumlal a polkl
doušek vody. Pak vsunul své
tenké prsty do obálky a ustrnul;
zdálo se, že ten nažloutlý obličej
ještě zbledl. V pokoji bylo takové
ticho, že bylo slyšet chrčení
pana Janowitze; pan Janowitz
měl totiž vole. Tenké rty prince
Karadagha se třásly a křivily,
jako by tiskl v prstech
rozžhavené železo; a na čele
mu vyrazil pot.
Redakční rada Milan Pulec,
Edita Černá

