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Vážení čtenáři právě vychází
dvanácté
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
2. 2.

Světový den mokřadů

3. 2.

Světový den modliteb

4. 2.

Světový den boje proti
rakovině

11. 2.

Světový den nemocných

14. 2.

Svátek zamilovaných

14. 2.

Světový den léčby zvukem

20. 2.

Světový den sociální
spravedlnosti

21. 2.

Mezinárodní den boje proti
kolonialismu

21. 2.

Mezinárodní den průvodců
cestovního ruchu

21. 2.

Mezinárodní den mateřského
jazyka

22. 2.

Evropský den obětí (Evropský
den zločinu)

22. 2.

Den sesterství

Světový den modliteb 3. 2.
Světový den motliteb se obvykle
koná ve svatodušní neděli, proto
také tento den nemá své pevné
datum v kalendáři. Obvyklý
průběh tohoto dne jsou setkání
lidí z různých církví. Setkávají
se za účelem chvál a motliteb
právě naší (jejich) zemi.

Světový den boje proti
rakovině - 4. 2.
Světový den boje proti rakovině
nám má vštípit jak závažná
a častá nemoc to vůbec je,
existuje mnoho příčin jak tato
nemoc propuká ale také existuje
spousta cest jak tomu přecházet
a jak se starat o své zdraví.
Zvýšenou
pozornost
k této
zákeřné nemoci upoutala právě
Pařížská
charta
práv
onkologických pacientů, kterou
předkládalo Sdružení na obranu
práv pacientů a cílem této charty
je zlepšit léčbu rakoviny a také
zlepšit výzkum nádorových
onemocnění. Den boji proti
rakovině
využívá
k osvětě
Ženevská Mezinárodní unie
boje proti rakovině. Kampaň této
instituce má za cíl osvojení
zdravého životního stylu, která
je shrnuta do čtyřech bodů zajistit
dětem
nekuřácké
prostředí - fyzická aktivita,
vyhnutí se obezitě a dodržování
zdravé
životosprávy
informovat se o očkování proti
rakovině
(např. jater
či
děložního hrdla) - vyhýbat se
nadměrnému slunění. Boj proti
rakovině podporují celosvětově
jak celebrity tak většinou
manželky
či
přítelkyně
politických špiček.
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Svátek zamilovaných
14. 2.
Svátek zamilovaných, který
známe
též
pod
názvem
Valentýn
není
převzatý
americký komerční svátek.
Původ tohoto svátku nás zavádí
do starého Říma, a je památkou
na upáleného mnicha Valentina.
Právě tento mnich ve 3. století
tajně oddával páry proti zákazu
císaře. Důvodem zákazu byla
značná
neochota
mužů
opouštět rodiny za účelem
účasti v bitvě. V současnosti je
tento den poměrně komerčnější
záležitostí, neboť se po celém
světě v obchodech prodávají
nejrůznější předměty od květin,
přes srdíčka a plyšáky až po
přání, které mají ve formě daru
vyjádřit
lásku
ke
svému
partnerovi
nebo
alespoň
vystihnout jak je pro nás druhý
člověk důležitý.

Mezinárodní den
mateřského jazyka - 21. 2.
Po celém světě se mluví
přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž
některé z nich neexistují ani
v písemné
podobě.
Každý
z těchto 7 tisíc jazyků je pro
určitou skupinu lidí jazykem
mateřským i proto byl vyhlášen
Mezinárodní den mateřského
jazyka.
Tento
den
nám
připomíná
význam
jazyka,
primárně
toho
mateřského
a jeho rozmanitost. Jedním
z důvodů,
proč
UNESCO
vyhlásilo tento mezinárodní den
je skutečnost, že mnoha
jazykům hrozí zánik (jedná se
o jazyky
používané
malou
skupinou lidí - v celosvětovém
měřítku) a díky faktu, že některé
z jazyků nemají svou písemnou
podobu, hrozí jejich zánik
úmrtím posledních lidí, kteří
tímto jazykem hovoří.

Povídky, tvorba a ostatní
očima mravence.
Klienti našeho chráněného
bydlení
namalovali
krásné
zmrzlinové poháry a také svoje
pocity a nálady.
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Narozeniny,
svátky
a oslavy v Mravenci.

Přejeme
všechno
nejlepší
k svátku oslavenkyni Jiřině
Součkové 15. 2. 2018.

„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
k narozeninám
všechno nejlepší
Naděždě
Badžové 14. 2. 2018 a panu
Miroslavu
Schovánkovi
24. 2. 2018.
Víme, že v únoru slaví po celém
světě svátek Valentýn, který
platí jako svátek zamilovaných.
Valentýn (podle kalendáře, ale
častěji
spíše Valentin)
je
mužské
jméno
latinského
původu pocházející z výrazu
valens, tj. zdravý, silný. Jeho
ženskou obdobou je Valentýna.

V českém občanském kalendáři
má svátek 14. února, na který
připadá
anglosaský
Den
svatého Valentýna.
Svátek svatého Valentýna
(zkráceně také Valentýn) se
slaví v anglosaských zemích
každoročně 14. února jako
svátek lásky a náklonnosti mezi
intimními partnery. Je to den,
kdy se tradičně posílají dárky,
květiny,
cukrovinky
a pohlednice
s
tematikou
stylizovaného
srdce,
jako
symbolu lásky. V poslední době
se
tento
svátek
šíří
i v kontinentální Evropě, do
určité
míry
z komerčních
důvodů.
Svátek
je
pravděpodobně
odvozen od svátku Lupercalia
slaveném ve starověkém Římě.
V předvečer tohoto dne byly do
„urny lásky“ vloženy lístečky se
jmény dívek. Každý mladý muž
potom tahal lísteček a dívka,
jejíž jméno si vytáhl, se měla
stát
jeho
„miláčkem“
v následujícím roce.
Legenda také říká, že tento den
začal být známý jako Den
svatého Valentýna až díky
knězi Valentýnovi. Claudius II.,
vládce Říma, zakazoval svým
vojákům, aby se ženili nebo jen
zasnubovali. Bál se, že by chtěli
zůstat doma u svých rodin
a nešli do boje. Valentýn
vzdoroval vládci a tajně oddával
mladé páry. Byl zatčen a později
popraven 14. února. Svátek
Luprecalia splynul s oslavami
mučednictví Svatého Valentýna
a vznikl romantický svátek, který
je nyní 14. února slaven.

Valentýnské zvyky
„Zámky lásky“ objevující se po
celém světě především na
zábradlí mostů.
K Valentýnu se váže celá řada
zvyků, které pomalu pronikají
i do českého prostředí – a to
zejména
pod
tlakem
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obchodníků.
Jedná
se
především o společnou oslavu
svátku
zamilovanými
páry,
darování
valentýnských
přáníček – vyznání lásky
(tzv. Valentýnky)
nebo
uzamykání zámečků lásky,
které původně s Valentýnem ale
téměř nesouvisí. Není bez
zajímavosti, že právě období
Valentýna každoročně zvedá
poptávku po visacích zámcích,
na což reagují také výrobci, kteří
nabízí
visací
zámečky
s valentýnskými motivy.

Tajemství
(pokračování)

písma

Karel Čapek
To jsou primérní rysy, o kterých
jsem vám prve říkal; první, co na
člověku poznáte, jsou jeho
zvyky, totiž vlastnosti, které se
samy, přímo mechanicky zevně
vyjadřují. Vlastní psychologická
analýza se počíná teprve
u vlastností,
které
dotyčná
osoba zapírá nebo potlačuje,
protože by se jinak vydala všanc
svému okolí. Tedy například,”
řekl klada prst na špičku nosu,
“tahle osoba by asi nikomu
nepřiznala, co si myslí. Je
povrchní, ale povrchní v dvojím
smyslu; povrchně se projevuje,
má mnoho přízemních zájmů,
ale tím vším jenom zakrývá, co
si skutečně myslí; a toto skryté
já je zase tak strašně všední:
řekl bych neřest, ovládaná
duševní leností. Například,
podívejte se: to písmo je až
nepříjemně smyslné – to je také
známka
marnotratnosti
–
a přitom tak vulgárně rozšafné;
ta osoba má příliš ráda své
pohodlí, než aby hledala nějaké
dobrodružství smyslů; ovšem,
když se jí naskytne příležitost –
Ale to není naše věc. –
Neobyčejně pohodlná a přitom
rozvláčná; když něco udělá,
mluví o tom půl dne, do omrzení
– Příliš se zabývá sama sebou;
je vidět, že nemá nikoho ráda;
jenom pro své pohodlí se na
někoho těžce pověsí a chce mu
namluvit, že ho miluje a že se
o něho bůhvíjak stará. Je to
jedna z těch žen, před kterou
každý muž je slaboch; prostě
stane se slabochem z nudy,
z toho nekonečného tlachání,
z celé té ponižující hmotnosti.
Všimněte si, jak je psán začátek
slov a zejména vět: tak nějak
rozmáchle a měkce. Ta osoba
chce
poroučet
a skutečně
poroučí; ale není v tom energie,
nýbrž
jakási
předstíraná
důležitost a mnoho řečí;
případně ta nejpodlejší tyranie,

totiž tyranie slz. To je zvláštní:
po každém tom rozmachu je
vidět nějaký takový nápadný,
zrovna malomyslný pokles; tu
osobu něco brzdí, něčeho se
pořád leká – nejspíš, aby
nevyšlo něco ven, co by ohrozilo
její hmotné pohodlí; musí tu být
něco moc trapného a pečlivě
skrývaného, hm, já nevím; asi
něco v minulosti. Teprve po této
reakci sebere zase svou sílu
nebo spíš životní rutinu, aby
konvenčně dopsala slovo –
ovšem
s tím
samolibým
a rozvláčným
ocáskem
na
konci; už zase v ní roste
sebevědomí. To máte v analýze
ten první dojem prolhanosti. Na
tom zároveň vidíte, pánové, jak
podrobná analýza nakonec
musí
potvrdit
ten
první,
povšechný, poněkud intuitivní
dojem; tuto konečnou shodu
nazývám metodická verifikace.
– Řekl jsem nízká úroveň; ale ta
úroveň není dána primitivností,
nýbrž nesouladem; to písmo se
přetvařuje, dělá se hezčí, nežli
je, ale činí to v malichernostech.
Ta osoba v lapáliích dbá na
jakousi korektnost: dělá pečlivě
své tečky nad i, ale ve velkých
věcech je nedbalá, bez kázně,
bez morálky, prostě šlampa.
Nejvíc zarážející jsou čárky;
písmo má normální sklon
vpravo, ale čárky mají směr
obrácený. Dělá to takový divný
dojem jako rána dýkou do zad.
Je v tom něco potměšilého
a úskočného.
Řekl
bych
obrazně, ta osoba by dovedla
člověka probodnout zezadu; ale
neudělá to pro svou pohodlnost
– a pro nedostatek fantazie. –
Myslím, že nám to stačí. Má
někdo
jiný,
zajímavější
rukopis?” * Tedy toho večera
přišel Rubner domů jako mrak.
“To je dost, že už jdeš,” řekla
paní Rubnerová. “Večeřel jsi
někde?” Rubner na ni chmurně
pohlédl. “Už zase začínáš?”
zabručel
hrozivě.
Paní
Rubnerová zvedla udiveně
obočí. “Prosím tě, cože zase
začínám? Já se jenom ptám,
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chceš-li večeři.” “Tak vida,” řekl
Rubner s odporem. “O jiném ty
ovšem neumíš mluvit než o tom
žvanci jídla. To jsou ty tvé
přízemní zájmy. To je tak
ponižující, to věčné tlachání, ta
hmotnost a nuda –” Rubner
vzdychl a beznadějně mávl
rukou. “Já vím, tím se dělají
z mužů
slaboši.”
Paní
Rubnerová položila šití do klína
a pozorně se na něho dívala.
“Franci,” řekla starostlivě, “stalo
se ti snad něco nepříjemného?”
“Aha,” vyhrkl Rubner jizlivě. “Už
se zas o mne staráš, viď?
Nemysli si, prosím, že mně to
namluvíš! Holenku, jednou
člověk prokoukne tu celou
prolhanost; jednou si uvědomí,
jak se na něj někdo těžce
pověsil jen pro své pohodlí…
a z pouhé smyslnosti. Fuj,”
zařval Rubner, “člověk se
zrovna otřese!” Paní Rubnerová
zavrtěla hlavou a chtěla něco
říci; ale raději sevřela rty
a začala rychle šít; bylo ticho.
“Tady to vypadá,” zasykl po
chvíli Rubner a těžce se
rozhlédl.
“Nepořádek
a šlampáctví – To se ví,
v lapáliích, to se kouká na
pořádek a korektnost; ale ve
větších věcech – Co tady mají
co dělat ty hadry?”
Redakční rada: Milan Pulec,
Edita Černá.

