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Tento měsíc slaví 

narozeniny paní mistrová 

a paní sociální 

 

Svátek slaví Edita 

a Zdeněk  
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Vážení čtenáři, 

právě vychází číslo 1/2019 

časopisu MRAVENČÍ LISTY. 

Snad s námi budete spokojeni 

i tentokrát a přejeme vám 

potěšení z našeho čtení. 

V úvodu si připomeneme 

významné dny, které spolu 

s námi můžete oslavit. 

6. 1. Tři Králové 

27. 1. Mezinárodní den památky 

obětí Holocaustu 

a předcházení zločinům 

proti lidskosti 

28. 1. Mezinárodní den mobilizace 

proti jaderné válce 

28. 1. Den ochrany osobních údajů 

31. 1. Světový den pomoci 

malomocným 

6. 1. Tři Králové 

Tři Králové – Kašpar, Melichar 

a Baltazar je prastará tradice, 

právě písmena K+M+B mají 

přinést do obydlí klid. V tento 

den začíná masopust 

a v novodobé historii se 

v některých rodinách odstrojuje 

vánoční stromeček. 

27. 1. Mezinárodní den 

památky obětí Holocaustu 

a předcházení zločinům 

proti lidskosti 

Mezinárodní den památky obětí 

Holocaustu připomíná události 

2. Světové války a patří 

primárně šesti milionům 

židovských obětí po dobu 

Holocaustu, právě za toto 

období. 27. ledna je datum, na 

které tento den připadá, není 

vybráno náhodně, neboť právě 

v tento den, roku 1945 byl 

osvobozen koncentrační tábor 

Auschwitz-Berkenau Rudou 

armádou. Tento koncentrační 

tábor známe z hodin dějepisu 

pod českým názvem Osvětim - 

Březinka. Návrh byl vyhlášen 

Organizací spojených národů 

a podpořilo jej 91 členských 

zemí a tím byl schválen. 

28. 1. Mezinárodní den 

mobilizace proti jaderné 

válce 

Mobilizace proti jaderné válce si 

jistě zaslouží svůj mezinárodní 

den, neboť díky Japonským 

městům Hirošima a Nagasaki si 

velmi dobře vzpomínáme na 

důsledky, které z ní plynou. 

28. 1. Den ochrany 

osobních údajů  

Za ustanovení osobních údajů 

jakožto údaje soukromého – 

osobního by měl být rád každý 

nás. Den ochrany osobních 

údajů byl stanoven na 28. ledna 

díky přijaté úmluvě o ochraně 

osob se zřetelem na zpracování 

osobních dat, stalo se tak roku 

1981 ve Štrasburku. Cílem této 

úmluvy, ze které se později 

v ČR ustanovil Zákon o ochraně 

osobních údajů má jasný cíl, 

a to zaručit každé osobě, na 

území kterékoliv smluvní strany, 

bez ohledu na její národnosti či 

místo jejího pobytu, právo na 

soukromý život. V ČR dohlíží na 

naplnění ustanovení Zákona 

o ochraně osobních údajů Úřad 

na ochranu osobních údajů 

a může se na něj obrátit 

kterýkoliv občan, pokud má 

podezření, že jsou jeho práva na 

soukromí omezena či je 

nevhodně zacházeno s jeho 

osobními údaji. 

31. 1. Světový den pomoci 

malomocným  

I přes to že existuje lék na lepru 

neboli malomocenství, které je 

nazýváno též jako Hansenova 

nemoc, stále těmito nemocemi 

trpí až 11 milionů lidí na celém 

světě. Světový den pomoci 

malomocným je vyhlášen od 

roku 1954. 

Zdroj: centrum.cz 

16. 1. 1969  

Sebeupálením chtěl Jan 

Palach vyburcovat 

společnost z lhostejnosti. 

Nepovedlo se. 

16. ledna 1969 se v horní části 

Václavského náměstí v Praze 

zapálil student Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy Jan 

Palach. Svým činem chtěl 

probudit národ z letargie na 

začátku okupace 

Československa sovětskou 

armádou. S rozsáhlými 

popáleninami byl převezen do 

nemocnice, kde po třech dnech 

zemřel. Jeho oběť však 

většinová česká společnost 

nepochopila. 
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Povídky, tvorba a ostatní 

očima Mravence 

Pojďte si prohlédnout fotografie 

na téma Nový rok, Tři králové 

a leden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Google obrázky 

 

 

 

 

Foto: Milan Pulec 
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Oslavy v Mravenci. 

Každý rok slavíme Vánoce ke 

kterým mimo oslav, dárků 

a jiných radostí patří dobré jídlo. 

My vás překvapíme naším 

jídelníčkem.  

24. 12. 2018 

Oběd: polévka čočková, rizoto 

houbové 

Večeře: rybí polévka, 

bramborový salát, vepřové 

řízky, kapr, vánoční cukroví, 

vánočka 

25. 12. 2019 

Oběd: polévka zeleninový 

vývar, svíčková, knedlík 

Večeře: variace 4 salátů 

26. 12. 2018 

Oběd: zeleninový vývar, 

kachna, variace knedlíků, zelí 

Večeře: obložený talíř 

31. 12. 2018 

Oběd: polévka česneková, 

čočka s uzeninou a vejcem 

Večeře: ovar s křenem, 

obložené chlebíčky, jablečný 

závin 

1.1. 2019 

Oběd: zeleninový vývar 

s knedlíčky, vepřová roláda 

s bramborem 

Večeře: obložený talíř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Google obrázky 

Přejeme Vám úspěšný 

a šťastný nový rok 2019. 
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24. – 25. května budou 

volby do Evropského 

parlamentu 

 

 

Členské státy Evropské 

unie 

Německo 

 

Německo je středoevropský 

stát, rozdělený na 

16 spolkových zemí. Na západě 

sousedí Německo s Francií, 

Lucemburskem, Belgií 

a Nizozemskem. Na severu je 

jeho sousedem Dánsko a jeho 

břehy jsou omývány Severním 

a Baltským mořem. Na východě 

sousedí s Polskem, na jihu se 

Švýcarskem a na jihovýchodě 

s Českem a Rakouskem. 

Hlavní město: Berlín 

 

Mezinárodní předvolba: +49 

Prezident: Frank-Walter 

Steinmeier 

Počet obyvatel: 82,79 milionů 

Měna: Euro 

Francie 

 

Francie, oficiální název 

Francouzská republika je stát, 

jehož většina území se nachází 

v západní Evropě. 

Francouzskou republiku tvoří 

i tzv. Zámořská Francie, která 

zahrnuje území v Karibiku, 

Severní a Jižní Americe, 

v Indickém oceánu a Oceánii. 

Hlavní město: Paříž 

 

Mezinárodní předvolba: +33 

Prezident: Emmanuel Macron 

Ministerský předseda: Édouard 

Philippe Trendy 

Počet obyvatel: 67,12 milionů 

Měny: Euro, CFP frank  

Itálie 

 

Itálie, celým názvem Italská 

republika je stát ležící v jižní 

Evropě na Apeninském 

poloostrově. Na severu hraničí 

s Francií, Švýcarskem, 

Rakouskem a Slovinskem. 

Uvnitř Itálie leží dva samostatné 

městské státy: Vatikán a San 

Marino. Itálii navíc patří území 

obklopené Švýcarskem zvané 

Campione d’ Italia. 

Provincie: Autonomní provincie 

Bolzano 

Hlavní město: Řím 

 

Mezinárodní předvolba: +39 

Prezident: Sergio Mattarella 

Počet obyvatel: 60,59 milionů 

Měna: Euro 

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=it%C3%A1lie+provincie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KytKSy0620s_JT04syczP00_OL80rKaq0KijKL8vMS04tBgBnL0qpLAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4Q6BMoADAYegQIBhAG
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=Autonomn%C3%AD+provincie+Bolzano&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KylLiBLEMzQrLS7TkspOt9HPykxNLMvPz9JPzS_NKiiqtCoryyzLzklOLASdqS1M3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4QmxMoATAYegQIBhAH
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=Autonomn%C3%AD+provincie+Bolzano&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KylLiBLEMzQrLS7TkspOt9HPykxNLMvPz9JPzS_NKiiqtCoryyzLzklOLASdqS1M3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4QmxMoATAYegQIBhAH
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=it%C3%A1lie+hlavn%C3%AD+m%C4%9Bsto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KytKSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzAEAFpSZoSoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4Q6BMoADAZegQIBhAM
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=%C5%98%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KylICs8ySzYy0ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMAcDccvDQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4QmxMoATAZegQIBhAN
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=it%C3%A1lie+mezin%C3%A1rodn%C3%AD+p%C5%99edvolba&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KytJSzE620s_JT04syczP00_OL80rKaq0SslMzMnMS1dIzk9JBQDink3ZLwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4Q6BMoADAaegQIBhAQ
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=it%C3%A1lie+prezident&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KytIyyk620k_PL0stystNzStBYibmxGeVFmUWp2Qml2Tm51kVFKUWZ6YAJQBwZXs_QAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4Q6BMoADAbegQIBhAT
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=Sergio+Mattarella&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KylLiArOSCwwti7SMspOt9NPzy1KL8nJT80qQmIk58VmlRZnFKZnJJZn5eVYFRanFmSlACQDR7-hvTAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4QmxMoATAbegQIBhAU
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=it%C3%A1lie+po%C4%8Det+obyvatel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KytLSyk620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGrgvyC0hywLABNPu1vOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4Q6BMoADAdegQIBhAa
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=it%C3%A1lie+m%C4%9Bna&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC7KytKSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS64EAJU9xp4rAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcq6-kxfffAhUJ3qQKHQ4hDO4Q6BMoADAcegQIBhAX
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Nizozemsko 

 

Nizozemsko, někdy 

označované i jako Nizozemí 

nebo Holandsko, je jedna ze čtyř 

zemí Nizozemského království, 

která leží v severozápadní 

Evropě na pobřeží Severního 

moře. Na východě hraničí 

s Německem a na jihu s Belgií. 

Na rozloze 41 526 km² žije 

16 986 475 obyvatel. 

Hlavní město: Amsterdam 

 

Mezinárodní předvolba: +31 

Počet obyvatel: 17,08 milionů 

(2017) (zdroj: Eurostat) 

Úřední jazyky: nizozemština, 

angličtina, papiamento, fríské 

jazyky, jidiš 

Měny: Euro, Americký dolar 

Belgie 

 

Belgie, oficiálně Belgické 

království, je federativní 

konstituční monarchie ležící 

v západní Evropě. Belgie 

hraničí s Francií na jihu, 

s Lucemburskem a Německem 

na východě a s Nizozemskem 

na severu. Ze severozápadu 

omývá Belgii Severní moře. 

Belgie byla v minulosti součástí 

historického území zvaného 

Nizozemí. 

Hlavní město: Brusel 

 

Mezinárodní předvolba: +32 

Král: Filip Belgický 

Ministerský předseda: Charles 

Michel 

Úřední jazyky: francouzština, 

nizozemština, němčina 

Měna: Euro 

Lucembursko 

 

Lucembursko, oficiálně 

Lucemburské velkovévodství, je 

malý západoevropský 

vnitrozemský stát sousedící 

s Belgií, Německem a Francií. 

Má kolem půl milionu obyvatel, 

většinou římskokatolického 

vyznání.  

Hlavní město: Lucemburk 

 

Rozloha: 2 586 km² 

Počet obyvatel: 590 667 

Úřední jazyky: lucemburština, 

němčina a francouzština. 

Měna: Euro 

Pokračování příště. 

  

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=lucembursko+hlavn%C3%AD+m%C4%9Bsto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEk3M9SSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzAEAA8I2FSoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEqP7PyfffAhWODuwKHVSCDlkQ6BMoADAPegQIAhAG
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=Lucemburk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEk3M1QCs9IKLdK0ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMANbNmrDQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEqP7PyfffAhWODuwKHVSCDlkQmxMoATAPegQIAhAH
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=lucembursko+rozloha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEk3M9SSyk620s_JT04syczPgzOsEotSEwFjtBWAKAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEqP7PyfffAhWODuwKHVSCDlkQ6BMoADAQegQIAhAK
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=lucembursko+po%C4%8Det+obyvatel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEk3M9TSyk620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGrgvyC0hywLACIoqPBOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEqP7PyfffAhWODuwKHVSCDlkQ6BMoADASegQIAhAQ
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&q=lucembursko+m%C4%9Bna&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEk3M9SSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS64EACh2r_MrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEqP7PyfffAhWODuwKHVSCDlkQ6BMoADARegQIAhAN
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Muž, který se nelíbil. 

Karel Čapek 

Pan Roedl seděl bledý 

a zrosený potem; pan Kolda ho 

pozoroval, frkaje odporem, 

a pak šel přerovnávat houby, 

které sušil nad kamny. “Helejte, 

pane Roedl,” začal zase po 

nějaké době, “tak my budeme 

zjišťovat vaši identitu; a vy zatím 

budete sedět u soudu a nikdo 

s vámi nebude mluvit. Člověče, 

nebuďte protivný!” Pan Roedl 

setrval v zarytém mlčení a pan 

Kolda, znechuceně bruče, si 

čistil dýmku. “No jo,” řekl, “tak se 

podívejte: ono to může trvat 

třeba měsíc, než vás zjistíme; 

ale ten měsíc, pane Roedl, vám 

pak nezapočítají do trestu. Dyť 

je to škoda takhle ztratit měsíc 

trestu!” “A když se přiznám,” řekl 

pan Roedl váhavě, “tak…” “Tak 

se na vás uvalí vyšetřovací 

vazba, že jo,” vykládal pan 

Kolda, “a ta se vám započítá. 

Dělejte si, co chcete. Vy se mně 

nelíbíte, já budu rád, až si vás 

odvezou ke krajskému. Teda tak 

je to, pane Roedl.” Pan Roedl 

vzdychl; v jeho těkavých očích 

byl žalostný a skoro uštvaný 

výraz. “Proč,” vydralo se z něho, 

“proč mně každý říká, že se mu 

nelíbím?” “Protože máte strach,” 

děl rozšafně pan Kolda. “Vy 

něco skrejváte, pane Roedl, a to 

nemá nikdo rád. Pročpak se 

nikomu nepodíváte do očí? Vy 

nemáte pokoj. To je to, pane 

Roedl.” “Rosner,” opravil bledý 

člověk stísněně. Pan Kolda se 

zamyslil. “Rosner, Rosner, 

počkejte, který Rosner? To mně 

zní nějak povědomě.” “No přece 

Rosner Ferdinand,” vyhrkl 

člověk. “Rosner Ferdinand,” 

opakoval pan Kolda, “to už mně 

něco říká. Rosner Ferdinand…” 

“Depozitní banka ve Vídni,” 

pomáhal bledý muž. “Aha!” 

zvolal radostně pan Kolda. 

“Zpronevěra. Už to mám. No jo, 

Rosner! Člověče drahá, vždyť 

na vás máme už tři roky zatykač! 

Tak vy jste Rosner,” opakoval 

potěšeně. “Ale proč jste to hned 

neřekl? Koukejte, já bych vám 

byl málem ukázal dveře, a vy 

jste Rosner! Márinko,” hlaholil 

na vstupujícího četníka 

Hurycha, “vždyť je to Rosner, 

defraudant!” “Totiž,” trhl sebou 

Rosner trochu bolestně. “Ale 

Rosnere,” chlácholil ho pan 

Kolda, “na to si zvyknete. Buďte 

rád, že už to je venku. Proboha 

vás prosím, člověče zlatá, kde 

jste se po ty tři roky schovával?” 

“Schovával,” řekl Rosner hořce. 

“Buďto ve spacím voze, nebo 

v těch nejdražších hotelech. 

Tam se člověka neptají, kdo je 

a odkud je. A jejej,” pravil pan 

Kolda soucitně, “to jste s tím měl 

náramnou režii, že jo!” “To si 

myslím,” ulevoval si Rosner. 

“Ale copak jsem mohl jít do 

nějaké hospody, kam přijdou 

poldové na šťáru? Pane, já 

musel pořád žít nad své poměry! 

Nikde jsem nebyl dýl než tři noci, 

až tady – a tady jste mne čapli.” 

“No jo,” těšil ho pan Kolda. “Ale 

to už vám docházely prachy, 

viďte, Rosnere? To už byl stejně 

konec.” “Byl,” souhlasil Rosner. 

“Ale já vám povím, že už bych to 

byl dýl ani nevydržel. Jezus, 

vždyť já jsem si po ty tři roky 

s nikým od srdce nepromluvil, 

až tady! Vždyť já jsem se 

nemohl ani najíst! Jak se na 

mne někdo podíval, už jsem se 

hleděl ztratit… Každý si mne tak 

prohlížel,” stěžoval si Rosner, 

“každý mně připadal, jako by byl 

od policie. Považte si, i pan 

Pacovský.” “Z toho si nic 

nedělejte,” Pravil pan Kolda. 

“Pan Pacovský je totiž bejvalej 

od policie.” “Tak vidíte,” bručel 

Rosner; “pak má být našinec 

někde za větrem! Proč si mě tak 

každý prohlížel? Copak 

vypadám jako nějaký zločinec?” 

Pan Kolda ho pozorně 

přezkoumal. “Já vám něco 

řeknu, Rosnere,” řekl, “teď už 

ne; teď už vypadáte jako docela 

obyčejný člověk. Ale předtím 

jste se mně, holenku, nelíbil; já 

nevím, co tak na vás 

neštimovalo… No,” rozhodl, 

“Márinka vás odvede k soudu. 

Ještě není šest hodin, tak to 

vám započítají dnešek do 

vazby. Kdyby nebyla neděle, tak 

bych vás tam odvedl sám, 

abyste viděl, že – hm, že už proti 

vám nic nemám. To dělala jen ta 

cizota, Rosnere; ale teď je to 

v pořádku. Márinko, zatkněte 

ho!” * “Víte, Márinko,” pravil toho 

večera pan Kolda, “já vám 

řeknu, mně se ten Rosner dost 

líbil. Docela milý člověk, že jo! 

Já myslím, že mu nedají víc než 

rok.” “Já jsem se přimluvil,” řekl 

četník Panenka, zardívaje se, 

“aby mu dali dvě deky. On není 

zvyklý spát na kavalci… To je 

dobře,” mínil pan Kolda. “A já 

řeknu dozorci, aby s ním sem 

tam promluvil. Aby ten Rosner 

teda viděl, že zas je mezi lidma.” 

Básník 

Karel Čapek 

Byla to běžná policejní událost: 

ve čtyři hodiny ráno přejelo auto 

v Žitné ulici opilou stařenu 

a v největší rychlostí ujelo. 

A teď měl mladý policejní 

koncipient dr. Mejzlík vyšetřit, 

které auto to bylo. Takový mladý 

koncipient to bere vážně. “Hm,” 

řekl dr. Mejzlík strážníkovi číslo 

141, “tak vy jste viděl ze 

vzdálenosti tří set kroků rychle 

jedoucí auto a na zemi lidské 

tělo. Co jste nejdřív udělal?”  
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