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Vážení čtenáři právě vychází 

číslo 8/2018 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. 

2. 8. Den suchého zipu 

6. 8. 
Světový den boje za zákaz 

jaderných zbraní 

6. 8. 
Mezinárodní den boje lékařů 

za mír 

8. 8. 
Mezinárodní den ženského 

orgasmu 

9. 8. 
Mezinárodní den původního 

obyvatelstva 

10. 8. 
Mezinárodní den baru 

Jekyll&Hyde 

12. 8. Mezinárodní den mládeže 

13. 8. Den leváků 

15. 8. Den Energy Drinků 

23. 8. 
Mezinárodní den památky 

obětí obchodu s otroky 

28. 8. Evropská noc pro netopýry 

2.8. Mezinárodní den 

suchého zipu. 

Jeden z nejvýznamnějších 

objevů tohoto století s užitnou 

hodnotou pro širokou veřejnost 

– to je suchý zip. Vynalezl jej 

George de Mestral roku 1941 

a to díky svému čtyřnohému 

mazlíčkovi. Když se s ním při 

procházce se prodírali křovím 

po příchodu domů byl jeho pes 

celý obalený semínky s háčky 

z rostlin. Fascinován silou jakou 

to na srsti psa drželo, si vzal 

jedno semínko pod mikroskop, 

na základě toho zjistil, že jsou 

na semenu malé háčky a začal 

experimentovat a vymýšlet jak 

to použít. 

6.8. Světový den boje za 

zákaz jaderných zbraní 

Světový den boje za zákaz 

jaderných zbraní, známý též pod 

názvem Den Hirošimy, 

připomíná vražedné testování 

lidstva a svržením atomové 

bomby na japonská města 

Nagasaki a Hirošimu. Při tomto 

útoku zahynuli přímo či nepřímo 

statisíce lidí. 

9. 8. Mezinárodní den 

původního obyvatelstva. 

Roku 1994 Organizace 

spojených národů vyhlásila 

Mezinárodní den původního 

obyvatelstva, jako připomínku, 

že jsou mezi námi stále 

domorodí obyvatelé a není jich 

už mnoho, neboť 

v kolonizovaných zemích tvoří 

spíše menšiny. Z celkové 

populace činí tyto menšiny 

přibližně 6 % a jsou nositeli 

původního kulturního bohatství 

a hodnot. 

10.8. Mezinárodní den baru 

Jekyll&Hyde 

Jeden z mezinárodních dnů, 

u kterého se nejsme schopni 

dopátrat původu. Jediné co je 

jasné, že za názvem baru stojí 

filmové postavy Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde. 

12.8. Mezinárodní den 

mládeže. 

Mládež je budoucnost a je tomu 

tak o vždycky, proto je jasným 

záměrem Mezinárodního dne 

mládeže, který založil OSN, 

poukázat na problematiku 

mládeže ve všech různých 

formách, od těch pozitivních – 

mládež sportující, bavící se až 

po stinnou stránku, například 

drogy apod. I tento den není 

oproti jiným výjimkou, neboť je 

pořádáno mnoho akcí 

zaměřených na mládež. 

13.8. Den leváků 

Den leváků se slaví po celém 

světě, obvykle se konají různé 

hry pro leváky a vyzkoušet si je 

mohou i praváci avšak s nástroji 

pro levoruké. Důvodem je 

zvýšení zaměření pozornosti na 

leváky a na problémy, se 

kterými se každodenně potýkají. 

Protože většina nástrojů, 

přístrojů, nářadí a ostatních věcí 

se vyrábí stále jen pro praváky. 

Klasickým příkladem je 

například otvírák konzerv. 

15. 8 Den Energy Drinků 

Mezinárodní den Energy Drinků 

vznikl nedávno. Společnost 

vyrábějící a distribuující energy 

drinky pořádají v tento den akce, 

které mají jasný cíl – každý rok 

více vypitých plechovek 

s energy nápojem. 

23. 8. Mezinárodní den 

památky obětí obchodu 

s otroky. 

OSN společně s UNESCO 

vyhlásilo Mezinárodní den 

památky obětí obchodu s otroky, 

jako připomínku dne jeho 

zrušení, ale také jako 

připomínku doby, kdy se 

s otroky obchodovalo. 

Největším trhem byl 

tzv. transatlantický obchod 

s otroky, kde bylo miliony obětí. 

  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-sucheho-zipu-132/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-boje-za-zakaz-jadernych-zbrani-133/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-boje-za-zakaz-jadernych-zbrani-133/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-lekaru-za-mir-134/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-lekaru-za-mir-134/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zenskeho-orgasmu-237/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zenskeho-orgasmu-237/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-puvodniho-obyvatelstva-135/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-puvodniho-obyvatelstva-135/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-baru-jekyllhyde-136/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-baru-jekyllhyde-136/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-mladeze-137/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-levaku-138/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-energy-drinku-139/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-pamatky-obeti-obchodu-s-otroky-140/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-pamatky-obeti-obchodu-s-otroky-140/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropska-noc-pro-netopyry-141/
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Povídky, tvorba a ostatní 

očima Mravence. 
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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.“ 

K narozeninám přejeme vše 

nejlepší Karlovi a Kamilovi. 

Prázdniny 

Vedru v Evropě nelze 

uniknout, sužuje celý 

kontinent. A změna není 

v dohledu. 

Vysokým teplotám momentálně 

na starém kontinentu nelze 

uniknout. Velmi teplo je 

momentálně prakticky všude 

– a zlepšení zatím není 

v dohledu. V pondělí to uvedl 

mluvčí Českého 

hydrometeorologického ústavu 

(ČHMÚ) Petr Dvořák s tím, že 

horka mohou přetrvávat i celý 

srpen. 

Novinky, ČTK 

Současná vedra souvisí s roční 

dobou, ale také s tlakovou 

konfigurací. „Nad 

severovýchodem Evropy je 

poměrně mohutná tlaková výše, 

kdežto nad Atlantikem je tlaková 

níže. Mezi těmito dvěma 

tlakovými útvary k nám proudí 

teplý vzduch od jihu. Vypadá to, 

že situace je dost stabilní, takže 

vydrží pravděpodobně ještě 

mnoho dní, více než týden, 

možná že bude v průběhu 

celého srpna převažovat,” řekl 

Dvořák. 

Do Česka proudí horký vzduch 

z jižní a jihozápadní Evropy, kde 

je velmi teplo. Nejtepleji je 

ve Španělsku, kde se teploty 

pohybují mezi 30 a 35 stupni 

Celsia, od středy se na 

jihozápadě Španělska 

a v Portugalsku očekávají 

i teploty přesahující 40 stupňů. 

Vlna veder by tam měla vydržet 

minimálně do poloviny příštího 

týdne, uvedli čeští 

meteorologové na webu s tím, 

že teploty jsou 4 až 6 stupňů 

nad dlouhodobými průměry. 

Ve Francii je podle Dvořáka 

také kolem 30 stupňů, velmi 

teplo je i na severu Itálie 

a v Maďarsku. 

Tropy na severu 

Skandinávie 

Nezvykle teplo je i ve Finsku, 

kde se teploty pohybují kolem 

třicítky. Do Skandinávie proniká 

už několik týdnů velmi teplý 

vzduch, který přinesl i mnoho 

teplotních rekordů. Před deseti 

dny bylo v severní Skandinávii 

34 stupňů Celsia. 

Kdo by se chtěl ochladit, měl by 

podle Dvořáka vyrazit do 

Karpat, Alp, Pyrenejí nebo na 

Balkán. Teploty kolem 

20 stupňů panují také v Británii, 

ve Skotsku je dokonce kolem 

15 stupňů. Oblast chladnějšího 

vzduchu je také na jihu Norska. 

 

V Česku by mělo být podle 

předpovědi počasí na příští dny 

nejtepleji ve středu, kdy rtuť 

teploměru může vystoupit až 

k 37 stupňům Celsia. Pak se 

nepatrně ochladí, ale nejvyšší 

teploty budou nadále 

překračovat tropickou třicítku. 

„Po celý týden budou teploty 

víceméně vyrovnané. 

Nejteplejší den v týdnu lze těžko 

určit, protože ty dny budou 

téměř vyrovnané,” uvedl 

Dvořák. Předpovědi počasí 

podle něj ještě v sobotu 

naznačovaly, že ve čtvrtek by se 

mělo postupně ochladit o 6 až 

8 stupňů, ale novější modely to 

už neukazují. Studená fronta se 

totiž nad střední Evropou 

nejspíš rozpadne a nepřinese 

výraznější ochlazení. 

Rekord zřejmě překonán 
nebude  

Absolutně nejvyšší teplota na 

území Česka byla naměřena 

20.8.2012 v Dobřichovicích, a to 

40,4 stupně Celsia. Vlna veder 

byla tehdy značná, teploty na 

většině území dosahovaly 

38 stupňů. Přejeme vám za 

redakci pěkné prožití prázdnin 

a dovolené. 

  

http://www.novinky.cz/
http://www.ctk.cz/
https://tema.novinky.cz/spanelsko
https://tema.novinky.cz/francie
https://tema.novinky.cz/madarsko
https://tema.novinky.cz/velka-britanie
https://tema.novinky.cz/norsko
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Ztracený dopis 

Karel Čapek 

Pan ministr se slabě zarděl. 

“Totiž,” řekl honem, “to jsem to 

tu tak trochu rozházel já, když 

jsem to hledal; to je tak, pánové, 

já… eh, já naprosto nemohu 

vyloučit, že ten dopis je někde 

tady… založený nebo zapadlý… 

Abych se vyjádřil přesně, 

nemůže být jinde než v této 

místnosti. Myslím, že… ano, 

tvrdil bych přímo, že by se měla 

tahle místnost systematicky 

prohledat. Ale to už je, pánové, 

vaše věc, abyste podnikli… co je 

v lidské moci.” V lidské moci je 

ledacos; proto tři 

z nejschopnějších mužů se 

zavřeli v pracovně, aby ji 

systematicky prohledali; dva 

vyslýchali služku, kuchařku, 

domovníka a šoféra; a poslední 

dva se odebrali neznámo kam 

do města, aby, jak pravili, 

zahájili pátrání. Večer toho dne 

prohlásili první tři 

z nejschopnějších, že je 

naprosto vyloučeno, aby 

ztracený dopis byl v pracovně 

pana ministra; neboť vyňali 

i obrazy z rámů, rozdělali 

nábytek a očíslovali každý list 

papíru. Druzí dva zjistili, že do 

ministrovy pracovny vkročila 

jenom služka, když na rozkaz 

paní Boženy tam donesla 

večeři, zatímco ministr seděl na 

zemi mezi svými papíry; jelikož 

není vyloučeno, že přitom mohla 

nějaký dopis odnést, bylo 

zahájeno pátrání, kdo je její 

milenec – byl to zřízenec od 

telefonní sítě, kterého nyní 

nenápadně střežil jeden muž. 

Poslední dva pátrali někde 

v neznámu. Tu noc ministr ne 

a nemohl usnout; ustavičně si 

opakoval: v pět hodin ten dopis 

ve žluté obálce došel, četl jsem 

jej u psacího stolu a neodešel 

jsem nežli až k večeři; ergo ten 

dopis tam musel zůstat – a není 

tam. Bylo mu smutno a nevolno 

z té protivné a celkem nemožné 

záhady; i vzal si prášek pro 

spaní a spal jako dřevo až do 

rána. Ráno shledal, že kolem 

jeho domu se (neznámo proč) 

potlouká jeden 

z nejschopnějších; ostatní 

nejspíš zahájili pátrání po celé 

republice. “Věc je v běhu,” 

telefonoval mu ministr vnitra, 

“doufám, že brzo dostanu 

hlášení; podle toho, pane 

kolego, co jste mi řekl o obsahu 

toho dopisu, můžeme říci, kdo 

by měl o něj zájem… 

Kdybychom mohli udělat 

domovní prohlídku v jednom 

sekretariátě nebo v jedné 

redakci, věděli bychom něco víc; 

ale říkám vám, věc je v běhu.” 

Ministr chabě děkoval; byl velmi 

rozmrzen a chtělo se mu spát. 

Skutečně také večer jen tak 

něco zabručel na půl huby a šel 

do postele. Asi k jedné hodině – 

byla jasná měsíčná noc – 

slyšela paní Božena kroky 

v knihovně. I ozbrojila se 

veškerou statečností vynikající 

ženy a šla po špičkách ke 

knihovně. Dveře byly dokořán, 

jedna skříň knihovny otevřena a 

před ní stál pan ministr v noční 

košili a tiše broukaje listoval 

vážně v nějakém svazku. 

“Proboha, muži,” vydechla paní 

Božena, “co to tu děláš?” “Ale 

chci se jen tady podívat,” řekl 

ministr neurčitě. “Potmě?” divila 

se paní Božena. “Já vidím,” 

tvrdil ministr a zastrčil svazek na 

své místo. “Dobrou noc,” řekl 

polohlasem a šel pomalu do své 

ložnice. Paní Božena zavrtěla 

hlavou. Chudák, řekla si, 

nemůže spát pro ten nešťastný 

dopis. Ráno nato vypadal pan 

ministr růžově a téměř 

spokojeně. “Prosím tě,” povídá 

paní, “cos to v noci hledal 

v knihovně?” Ministr položil 

lžičku a vykulil oči: “Já? Co tě 

napadá, já jsem v knihovně 

nebyl. Já jsem ti spal jako 

dudek.” “Ale Vláďo, vždyť jsem 

tam s tebou mluvila! Listoval jsi 

v nějaké knize a řekl jsi, že se 

chceš na něco podívat!” 

“Nesmysl,” řekl ministr 

nedůvěřivě. “Snad se ti něco 

zdálo. Já jsem se po celou noc 

ani neprobudil.” “Stál jsi u té 

prostřední skříně,” tvrdila paní, 

“a ještě k tomu sis ani 

nerozsvítil. Listoval jsi v té knize 

potmě a ještě jsi říkal: Já vidím.” 

Ministr se chytil za hlavu. 

“Ženo,” vyhrkl sevřeně, “copak 

jsem náměsíčný? Ale jdi,” 

uklidňoval se, “to se ti muselo 

zdát. Já přece nejsem 

somnambul!” “Bylo to v jednu 

hodinu,” stála paní Božena na 

svém a dodala trochu 

podrážděně: “Chceš snad říci, 

že já jsem blázen?” Ministr 

zamyšleně míchal lžičkou svůj 

čaj. “Prosím tě,” řekl najednou, 

“ukaž mi, kde to bylo.” Paní 

Božena ho dovedla do knihovny: 

“Stál jsi tadyhle u té skříně 

a dával jsi nějaký svazek tady 

do té přihrádky.” Ministr kroutil 

rozpačitě hlavou; v té přihrádce 

byla kompletní a úctyhodná řada 

Sbírky zákonů a nařízení. “To 

jsem blázen,” bručel škrabaje se 

na záhlaví a vytáhl téměř 

mechanicky jeden svazek, který 

byl zasunut hlavou dolů. Svazek 

se mu v rukou otevřel: byla 

v něm vložena žlutá obálka 

s fialově psanou adresou. 

“Vidíš, Boženko,” divil se pan 

ministr, “já bych byl přísahal, že 

jsem z pracovny neudělal ani 

krok; ale teprve teď si tak 

nejasně vzpomínám, že když 

jsem si přečetl ten dopis, řekl 

jsem si: To se musím podívat na 

jeden zákon z roku třiadvacet.  

Redakční rada: Milan Pulec, 

Edita Černá 


