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Vážení čtenáři právě vychází 

číslo 10/2018 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. 

1. 10. Mezinárodní den seniorů 

1. 10. Mezinárodní den lékařů 

1. 10. Světový den cyklistiky 

1. 10. Světový den vegetariánství 

1. 10. Mezinárodní den hudby 

2. 10. 
Světový den hospodářských 

zvířat 

2. 10. Mezinárodní den nenásilí 

4. 10. Mezinárodní den zvířat 

4. 10. Světový den lidských sídel 

5. 10. Mezinárodní den úsměvu 

5. 10. Světový den učitelů 

8. 10. 
Mezinárodní den boje proti 

popáleninám 

9. 10. Světový den pošty 

10. 10. 
Světový den duševního 

zdraví 

10. 10. Světový den zraku 

10. 10. Světový den proti trestu smrti 

12. 10. Světový den artritidy 

12. 10. 
Začíná Světový týden kostí a 

kloubů 

13. 10. 
Mezinárodní den za omezení 

přírodních katastrof 

14. 10. Světový den standardů 

15. 10. Mezinárodní den bílé hole 

15. 10. 
Světový den žen žijících na 

venkově 

16. 10. Světový den výživy 

16. 10. Světový den páteře 

16. 10. 
Mezinárodní den proti 

McDonald's 

17. 10. 
Mezinárodní den proti 

chudobě 

17. 10. Světový den úrazů 

20. 10. Den stromů 

20. 10. 
Světový den proti 

osteoporóze 

20. 10. Mezinárodní den kuchařů 

22. 10. Mezinárodní den balbutiků 

24. 10. 
Světový den Organizace 

spojených národů (OSN) 

24. 10. 
Světový den pro rozvoj 

informací 

24. 10. Začíná Týden za odzbrojení 

29. 10. Světový den mrtvice 

31. 10. Den UNICEF 

31. 10. Světový den spoření 

5. 10. Mezinárodní den 

úsměvu 

Světový den úsměvu je velmi 

hezkým dnem. Smějme se, 

protože úsměv nic nestojí, sami 

z toho máme lepší náladu, 

a navíc uděláme radost 

i někomu dalšímu. Úsměv o nás 

prozradí víc, než si myslíme. 

5. 10. Světový den učitelů 

Toto je druhý svátek po Dni 

učitelů v březnu na výročí Jana 

Ámose Komenského. Světový 

den učitelů byl vyhlášen roku 

1994. V tento den začíná anketa 

Zlatý Ámos (anketa 

o nejoblíbenějšího učitele ČR). 

Tento den je věnován učitelům 

i proto, že je to velmi důležité 

povolání, vždyť právě učitelé se 

velkou měrou podílí na výchově 

a vzdělání nových generací. 

Zdroj: Centrum.cz  

100. Výročí republiky 

Chceme Vám sdělit, že 28. října 

2018 slaví naše Česká republika 

100 let existence.  

Vznik Československa byl 

proces, který vedl k ustavení 

samostatného 

Československého státu. 

Československo bylo vyhlášeno 

28. října 1918. Jeho hranice byly 

vymezeny mírovými smlouvami 

a z nich vycházejícími 

rozhodnutími v rámci 

versailleského mírového 

systému. 

Události 28. října 1918 

Dne 28. října 1918 zahájila 

v Ženevě delegace Národního 

výboru vedená Karlem 

Kramářem jednání 

s představitelem 

protirakouského zahraničního 

odboje Edvardem Benešem 

o vytvoření a podobě 

samostatného 

československého státu. Mimo 

jiné dospěli k dohodě, že nový 

stát bude republikou (byla 

zvažována i monarchie), 

prezidentem se stane Masaryk, 

Kramář bude předsedou vlády. 
Téhož dne kolem 9. hodiny 

ranní se vydali Antonín Švehla 

a František Soukup jménem 

Národního výboru převzít Obilní 

ústav v Praze, aby zabránili 
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odvozu obilí na frontu, a nechali 

zaměstnance ústavu přísahat 

věrnost nově vznikajícímu státu. 

Poté se rozšířila zpráva 

o uznání podmínek míru 

Rakousko-Uherskem. 

Podmínky obsahovaly i uznání 

autonomie národů Rakousko-

Uherska, které si lid vyložil jako 

uznání nezávislosti. Tato zpráva 

se stala impulsem k živelným 

demonstracím, při nichž lid jásal 

v ulicích a ničil symboly 

Rakousko-Uherska. Na 

Václavském náměstí u pomníku 

svatého Václava promluvil 

k davům kněz Isidor Zahradník 

a vyhlásil samostatný 

Československý stát. 

Večer 28. října vydal Národní 

výbor první zákon, zákon 

o zřízení samostatného státu 

československého, a poté bylo 

ještě zveřejněno provolání 

Národního výboru „Lide 

československý. Tvůj odvěký 

sen se stal skutkem ..." Pod 

oběma dokumenty byli 

podepsáni Antonín Švehla, 

Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro 

Šrobár a František Soukup – 

později zvaní „Muži 28. října“. 

Tentýž den byli do Národního 

výboru přibráni 4 zástupci, 

zástupci Němců a Maďarů 

nebyli přizváni. 

Vyvrcholení převratu  

29. října jednal Národní výbor 

s českým místodržitelem 

Maxem Coudenhovem 

o převzetí moci. Výsledkem byl 

kompromis, když se Národní 

výbor přihlásil k prozatímnímu 

zřízení veřejné správy. Navečer 

se pražské vojenské velitelství 

pokusilo vyprovokovat 

s Národním výborem střetnutí. 

Téhož dne se němečtí poslanci 

usnesli vydělit ze severního 

pohraničí Čech provincii 

Německé Čechy 

(Deutschböhmen) a začlenit ji 

jako autonomní jednotku do 

příštího Německého Rakouska. 

Ve dnech 29. - 30. října se 

konstituovala československá 

státní moc v Brně, Plzni, 

Ostravě, Olomouci, Hradci 

Králové, Pardubicích a na 

dalších místech. 

Německý generální konzul 

v Praze a hlavní reprezentant 

německé vlády v českých 

zemích v dané době, Fritz 

Gebsattel, ve stejný den 

blahopřál Národnímu výboru 

k revoluci a přál si co 

nejrychlejší navázání 

diplomatických vztahů se 

vznikající ČSR. Jeho hlavním 

cílem bylo zajištění bezpečnosti 

německých občanů, kteří v té 

době pobývali na území českých 

zemí. 

30. říjen byl závěrečným dnem 

pražského převratu. Rakouské 

vojenské velitelství kapitulovalo 

před Národním výborem, 

protože maďarští a rumunští 

vojáci odmítli bojovat. Téhož 

dne se v Turčianském Svätém 

Martinu sjelo 200 politických 

vůdců Slovenska, přijali 

Martinskou deklaraci, na jejímž 

základě se Slovensko připojilo 

k českým zemím, a ustanovili 

dvacetičlennou Slovenskou 

národní radu jako výkonný 

orgán v čele s předsedou 

Slovenské národní strany 

Matúšem Dulou. Deklarace byla 

přijata bez hlasování, tedy 

pouhým hlasitým souhlasem 

vůdců Slovenska. Tímto aktem 

se zřekli uherské nadvlády 

a Uhersku odepřeli právo mluvit 

jménem slovenského národa. 

V Ženevě vyvrcholila jednání 

představitelů Národního výboru. 

Sudetoněmecký poslanec 

R. Lodgmann von Auen jednal 

s Národním výborem, který 

chtěl získat německé politiky na 

vytvoření československého 

státu. Lodgmann však tuto 

spolupráci odmítl. Němečtí 

poslanci ze severovýchodu 

Čech, severu Moravy a Slezska 

v čele s R. Freisslerem vyhlásili 

zřízení provincie Sudetsko 

(Sudetenland) a její připojení 

k Rakousku. 

Ve stejný den Fritz Gebsattel 

doporučoval německé vládě 

navázání diplomatických vztahů 

s ČSR. 

31. října byla v podání 

Maďarské národní rady 

završena i revoluce v celých 

Uhrách, vznikla liberální vláda 

a v jejím čele vstanul Mihály 

Károlyi. Vláda zaslala oficiální 

pozdrav slovenské politické 

reprezentaci pozdrav do 

Martina, ve kterém se zřekla 

dřívější maďarizace prováděné 

uherskou vládou a nastínila 

budoucí soužití Maďarů se 

Slováky v maďarském státě. 

Tuto budoucnost však 

Slovenská národní rada striktně 

odmítla. Problémem však bylo, 

že Slovenská národní rada 

ovládala jen omezené území 

a bylo tak zapotřebí vojenské 

pomoci z české části soustátí. 

Navíc bylo potřeba prakticky 

zcela vybudovat celý slovenský 

státní aparát, který byl v té době 

v rozpadu. 

Zdroj: cs.wikipedia.org 

T.G. Masaryk 

Miroslav Schovánek 
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Psal se rok 1918, kdy 

T. G. Masaryk vyhlašuje 

samostatnost Československa 

nad Rakousko-Uherskou 

monarchií, které vyčítal, že se 

málo stará o potřeby lidu 

monarchie. Prohlásil například, 

že o všechno aby se staral 

Franc Josef. Jeho schopnosti 

uznával. Franc Josef se 

proslavil zakládáním smíšených 

lesů po celém Rakousko-

Uhersku, které nechal vysázet. 

Rozhodl velice dobře. Smíšené 

lesy dobře odolávají škůdcům. 

Sousední Němci je například 

vysazovali po vzoru Rakouska-

Uherska mnohem později. 

O samostatnost 

Československa se nejvíce 

zasloužil T. G. Masaryk 

s Eduardem Benešem. 

T. G. Masaryk, člověk 

s mimořádnými schopnostmi, 

například pozvedl filosofii 

o dobrých 300 let dopředu. 

Dnes se mu ještě nerozumí, 

nejlepší filosofové světa 

prohlašují, že lépe se mu bude, 

při vývoji dnešní společnosti, 

rozumět až za 150 let. 

Generál PhDr. Milan 

Rastislav Štefánik 

 

21. 7. 1880 Košariská – 

+4. 5. 1919 Ivanka pri Dunaji, 

byl slovenský politik, generál 

francouzské armády 

a astronom. 

V letech 1914-1918 organizoval 

československé legie v Srbsku, 

Rumunsku, Rusku, Itálii. Byl 

členem Národní rady v Paříži 

a v letech 1918-1919 

československým ministrem 

vojenství. Je spolu s Tomášem 

Garriguem Masarykem 

a Edvardem Benešem 

považován za zakladatele 

Československa. Zahynul při 

letecké nehodě při návratu do 

vlasti. 

Zdroj: cs.wikipedia.org 

Edvard Beneš 
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100. VÝROČÍ REPUBLIKY 

 

Snídaně u pana prezidenta Černý neslazený čaj 

 Masarykovo cukroví, maková bábovka 

 

Oběd s T. G. M. Drůbeží kaldaun se širokými nudlemi 

 Pečená kachna s bramborovým salátem a jablečnou kaší 

 Pečený bůček 

 

Svačina  u Masaryků Švestkové knedlíky se strouhankou a mákem 

 Buchty se švestkami 

 Mléko dolité kávou 

Večeře v první republice Bažant po česku, houskové smaženky, červené zelí, chléb 

 

  
 



5 

 

 

 

Snídaně z horských pastvin Mléko, černý čaj, melta 

 

 Pagáčiky, makovník 

 

Za obedom na statok Sváteční kapustnica 

 Selský talíř – halušky s bryndzou, střapečky ve sladké kapustě 

 Bryndzové pirohy s posypkou, droby, lokše s mákem 

 

Olovrant  Ořechové a makové šulance, bratislavské rohlíčky, trdelník 

 

Večera pod Tatrami Slovenský kotlíkový guláš 
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Informace ke komunálním 

volbám. 

V pátek 5. října a v sobotu 

6. října se uskutečnily volby do 

zastupitelstev obcí. První den 

byly volební místnosti otevřeny 

od 14.00 do 22.00 hodin a druhý 

den od 8.00 do 14.00 hodin. 

Podrobnosti včetně přehledu 

chebských volebních okrsků 

s adresami volebních místnosti 

i ulicemi a domy, které do 

okrsků přísluší byly v minulém 

čísle novin. V Chebu, kde se 

volilo 30 zastupitelů, 

kandidovalo 13 politických 

subjektů (volební strany byly 

seřazeny abecedně): ANO 

2011, Česká pirátská strana, 

Česká strana sociálně 

demokratická, Hnutí 2018, 

Koalice pro Cheb, Komunistická 

strana Čech a Moravy, ODS ve 

spolupráci s KDU-ČSL 

a nezávislými kandidáty, PRO 

Zdraví a Sport, Strana 

soukromníků České republiky, 

Strana svobodných občanů, 

Svoboda a přímá demokracie – 

Tomio Okamura (SPD), VOLBA 

PRO MĚSTO CHEB, Za čistý 

Cheb. Jejich předvolební 

prezentace (pokud je dodaly) 

uvádíme v následujícím textu. 

Piráti Cheb 

Prosazují: 

- Otevřené město 

a transparentně 

hospodařící radnici 

- Uživatelskou přívětivost 

radnice s využitím nových 

technologií 

- Právní poradenství 

a finanční vzdělanost 

občanů 

- Průhledné financování 

a podporu kultury a sportu 

na všech úrovních 

- Osobní přístup 

v sociálních službách 

- Recyklaci, která se vyplatí 

ANO bude líp 

MuDr. Jan Kropáček: „Vážení 

Chebané, blíží se podzimní 

komunální volby a já v nich 

podporuji našeho současného 

starostu Mgr. Zdenka Hrkala 

z ANO. Znám ho již spoustu let. 

Je to pracovitý, slušný, hodný 

a čestný člověk, a hlavně velký 

chebský patriot. Cheb si 

zaslouží nejlepšího starostu 

a tím je pro mě Zdeněk Hrkal.“ 

ČSSD 

Chceme bezpečné a čisté 

město se zdravým životním 

prostředím, s fungující 

samosprávou kvalitně pečující 

o veřejný prostor a nabídku na 

využití volného času pro občany 

i návštěvníky města. 

Hnutí 2018 

RnDr. Gabriela Licková, Ph.D. 

volební lídr Hnutí 2018. Cheb 

potřebuje ženskou energii 

„tečka“. 

KSČM 

Vážení spoluobčané, 

Komunistická strana Čech 

a Moravy je tradiční 

demokratickou stranou, 

zúčastňující se pravidelně voleb 

do Městského zastupitelstva 

v Chebu. V končícím volebním 

období byli naši zástupci členy 

Rady a měli jsme i post 

místostarosty. Ne naší vinou 

došlo na radnici ke změnám, 

které zastupitelé za KSČM 

nevyvolali. Proto jsme se 

nemohli podílet na vedení města 

celé čtyřleté období. Ing. Pavel 

Hojda a RSDr. Jan Votruba 

Koalice pro Cheb 

Tvoříme budoucnost, nejenom 

naději. MuDr, Karel Tyrpekl náš 

lídr. 

ODS, KDU-ČSL, 

NEZÁVISLÍ 

Seznamte se s našimi kandidáty 

ve středu 26. 9. Od 17. Hodin na 

náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad. Společně 

s nadhledem pro lepší Cheb. 

VOLBA PRO MĚSTO CHEB 

Doc. Dr. Ing. Miroslav Levný náš 

kandidát na místostarostu MGR. 

Antonín Jalovec – náš kandidát 

na starostu – vyléčíme problémy 

města. 

SPD 

Bezpečné ulice pro slušné lidi. 

Tomio Okamura a Helena 

Baxová – lídr pro město Cheb. 

PRO Zdraví a Sport hraje 

Fair Play 

Zkusme si zapamatovat to 

dobré a neopakujme to špatné. 

Sklenici je třeba vidět napůl 

plnou, ne napůl prázdnou. 

Vedení města se s končícím 

volebním obdobím několikráte 

proměnilo. Každý starosta (a že 

jich bylo …) jistě zanechal svou 

nesmazatelnou stopu. Pojďme 

k volbám. Každý si vybere. 

Žádný hlas není marný. Každý, 

kdo přijde volit má naši úctu. 

Ten, kdo zvolí „sportovce“, tedy 

hnutí PRO Zdraví a Sport, má 

nejen naši úctu, ale i závazek. 

Uděláme z Chebu zase to 

město pro život. 

Zdroj: Chebské radniční listy. 
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Povídky, tvorba a ostatní 

očima Mravence. 

Naši klienti namalovali obrázky 

k výročí vzniku republiky. 

CHEBSKO 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Milan Pulec 
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Ukradený spis 139/VII, 

odd. C 

Karel Čapek 

Tudy, tudy,” vedl ho plukovník 

horlivě. “Tady to je. Na tom 

nejvyšším regále byla ta 

krabice. Máry,” zařval plukovník, 

“tady nemáte co koukat! Jděte 

na půdu nebo do sklepa!” 

Podplukovník si oblékl rukavice 

a vyšvihl se na okno, které bylo 

poněkud vysoko. “Vypáčeno 

dlátem,” řekl prohlížeje okno. 

“Okenní pažení je ovšem 

z měkkého dřeva; pane 

plukovníku, to rozštípne každý 

kluk.” “Zatrápená věc,” divil se 

plukovník. “Zatracení lidé, že 

dělají tak mizerná okna!” Venku 

před mříží čekali dva vojáčkové. 

“To je vojenská policie?” ptal se 

podplukovník Vrzal. “To je 

dobře. Já se ještě podívám 

zvenčí. Pane plukovníku, 

musím ti poradit, abys do 

eventuálního rozkazu neodešel 

z domu.” “To se rozumí,” 

souhlasil plukovník. “A proč 

vlastně?” “Abys byl k dispozici, 

kdyby snad – Ti dva vojáci 

zůstanou ovšem tady.” 

Plukovník zafuněl a něco spolkl. 

“Rozumím. Nechtěl bys trochu 

kafe? Žena by ti uvařila.” “Teď 

na to není kdy,” řekl 

podplukovník suše. “O tom 

ukradeném spise zatím ovšem 

nikomu neříkej; leda až… až tě 

zavolají. A ještě něco: služce 

řekni, že ten zloděj ukradl 

nějaké konzervy, nic víc.” “Ale 

poslyš,” zvolal plukovník 

zoufale, “ty přece ten spis 

najdeš, že?” “Budu hledět,” 

pravil podplukovník a srazil 

služebně paty. Toho rána seděl 

plukovník Hampl jako hromádka 

neštěstí. Chvíli si představoval, 

jak ho přijdou dva důstojníci 

zatknout; chvíli si hleděl nějak 

vymyslit, co asi dělá 

podplukovník Vrzal a jak uvádí 

v pohyb celý ten veliký a skrytý 

aparát vojenské informační 

služby. Představoval si poplach 

u generálního štábu a sténal. 

“Karlouši,” říkala mu podvacáté 

jeho paní (– už dávno 

z opatrnosti ukryla jeho revolver 

do služčina kufru), “nechtěl bys 

něco sníst?” “Dej mi pokoj, 

ksakru,” utrhl se plukovník. “Já 

myslím, že to viděl ten žid 

naproti.” Paní jen vzdychla a šla 

do kuchyně plakat. Vtom 

zařinčel zvonek. Plukovník vstal 

a narovnal se, aby přijal 

s vojenskou přímostí důstojníky, 

kteří ho přicházejí zatknout. 

(Kteřípak to asi budou? 

uvažoval roztržitě.) Ale místo 

důstojníků vešel zrzavý človíček 

s tvrďáskem v ruce a vycenil na 

plukovníka veverčí zuby. 

“Prosím, já jsem Pištora 

z policejního komisařství.” “Co 

chcete?” vyhrkl plukovník 

a nenápadně se přesunul 

z pozoru v pohov. “Prý vám tu 

vykradli špajz,” zubil se pan 

Pištora s jakousi důvěrností. 

“Tak už jsem tady.” “A co vám je 

po tom?” vyštěkl plukovník. 

“Prosím,” zářil pan Pištora, “tady 

to je náš rajón. Ona ta vaše 

služka říkala ráno u pekaře, že 

vám vykradli špajz, a tak já 

povídám, pane komisaři, já si 

tam zaskočím, že jo.” “To nestojí 

za to,” zavrčel odmítavě 

plukovník. “Ukradli jenom… 

jenom krabici s makaróny. 

Nechte to laskavě plavat.” “To je 

divné,” mínil pan Pištora, “že 

nemákli víc.” “Je to moc divné,” 

řekl hořce plukovník. “Ale po 

tom vám nic není.” “Asi je někdo 

vyrušil,” zazářil pan Pištora 

v náhlém osvícení. “Tak 

máúcta, pane,” uťal plukovník. 

“Prosím,” pravil pan Pištora 

s nedůvěřivým úsměvem, “to já 

bych se na ten špajz dřív musel 

podívat.” Plukovník chtěl 

vybuchnout, ale pak se poddal 

své bídě. “Tak pojďte,” řekl 

znechuceně a vedl toho človíčka 

do spíže. Pan Pištora se 

nadšeně rozhlížel po úzké 

komůrce. “No jo,” řekl potěšeně, 

“vypáčil okno dlátem; tak to byl 

Pepek nebo Andrlík.” “Co 

prosím?” ptal se ostře plukovník. 

“To udělal Pepek nebo Andrlík; 

ale Pepek snad sedí. Kdyby 

vymáčkl jenom sklo, tak by to 

mohl být Dundr, Lojza, Novák, 

Hosička nebo Kliment. Ale tohle 

bude Andrlík.” “Abyste se 

nemýlil,” zahučel plukovník. “Že 

by tu byl někdo nový na špajzy?” 

zvážněl náhle pan Pištora. “To 

snad ne. Totiž on Mertl taky jde 

na okna páčidlem, ale nikdy 

nechodí na špajzy, nikdy, pane; 

ten jde skrz záchod do bytu 

a bere jen prádlo.” Pan Pištora 

vycenil veverčí zuby. “No, já si 

mrknu k Andrlíkovi.” “Že ho 

nechám pozdravovat,” vrčel 

plukovník. To je neuvěřitelné, 

mínil, když byl zase ponechán 

svým trudným myšlenkám, jak je 

tahle policie neschopná. Kdyby 

aspoň hledali otisky prstů nebo 

šlépěj – dobrá, v tom je odborná 

metoda; ale tak pitomě na to jít 

– Kdepak by se policie hrabala 

na mezinárodní špionáž! To 

bych rád věděl, co dělá Vrzal. 

Plukovník neodolal tomu 

pokušení a zavolal telefonem 

podplukovníka Vrzala; po 

půlhodinovém zuření dostal 

konečně spojení. “Haló,” volal 

medově, “tady Hampl. Prosím 

tě, tak jak daleko – Já vím, že 

nemůžeš nic říkat, ale já jen – Já 

vím, ale kdybys mně jen laskavě 

řekl, je-li to už – Ježíšmarjá, 

ještě pořád nic? – Já vím, že to 

je těžký případ, ale – Jen 

okamžik, Vrzale, prosím tě. Mě 

tak napadlo, že ze svých 

prostředků, rozumíš, dám deset 

tisíc tomu, kdo toho zloděje 

dopadne. Já víc nemám, ale to 

víš, za takovou službu – Já vím, 

že ne; ale já čistě soukromě. 

Redakční rada: Milan Pulec, 

Edita Černá 


