
 

 

2/2019 

 

 

Tento měsíc slaví 

narozeniny 24. 2. Míra 

 

Svátek slaví Valentýn a 

Jiřina 
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Chcete – li se s námi dozvědět 

zajímavosti z oblasti kultury 

sportu nebo jiných oblastí 

zalistujte s radostí v časopise 

Mravenčí listy, které patří 

k chráněnému bydlení 

Mravenec Cheb. 

3. 2. Světový den modliteb 

2. 2. Světový den mokřadů 

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 

3. 2. Světový den modliteb 

Světový den modliteb 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 modliteb 

právě naší (jejich) zemi. 

4. 2. Světový den boje 

proti rakovině 

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. 

11. 2. Světový den 

nemocných 

Světové den nemocných 

připadá ke dni 11. února, který 

je zároveň dnem svátku Panny 

Marie Lurdské, který je 

památným dnem, více než 

150 let starým. V roce 1858 se 

zjevila Panna Maria v Lurdách 

a uzdravila chudou a nemocnou 

14ti letou dívku. Od té doby 

jsou Lurdy symbolem 

uzdravení. Tento den nám má 

zároveň připomínat, že jsou 

lidé, kteří jsou nemocní a trpí. 

Světový den byl vyhlášen roku 

1993 z podnětu papeže Jana 

Pavla II. 

20. 2. Světový den sociální 

spravedlnosti 

OSN vyhlásilo v roce 2007 

Světový den sociální 

spravedlnosti, ovšem lidé si jej 

připomněli v tento den poprvé 

až v roce 2009. Tento světový 

den se zaměřuje na sociální 

spravedlnost a jeho hlavní cíle 

jsou boj a odstranění chudoby, 

uplatňování a dodržování 

lidských práv, rovnosti 

a vzájemného respektování. 

Základními hodnotami, které 

tento den připomíná jsou 

solidarita a rovnost, tyto dvě 

slova znamenají naprostý 

základ hodnot každé 

společnosti. 

Zdroj: Centrum.cz 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-modtliteb-232/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-mokradu-6/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-boje-proti-rakovine-7/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-boje-proti-rakovine-7/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-nemocnych-8/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svatek-zamilovanych-9/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-lecby-zvukem-10/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-socialni-spravedlnosti-11/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-socialni-spravedlnosti-11/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-kolonialismu-14/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-kolonialismu-14/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-pruvodcu-cestovniho-ruchu-13/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-pruvodcu-cestovniho-ruchu-13/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-materskeho-jazyka-12/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-materskeho-jazyka-12/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-obeti-evropsky-den-zlocinu-15/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-obeti-evropsky-den-zlocinu-15/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-sesterstvi-16/
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Povídky, tvorba a ostatní 

očima Mravence. 

Pojďte si s námi probrat 

fotografie na téma končící zimy 

a začínajícího jara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Milan Pulec 
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Oslavte s námi příchod 

jara 

2. 2. Hromnice 

Na Hromnice kalužky – budou 

jabka i hrušky. 

Na Hromnice – půl zimnice – 

půl píce. 

Na Hromnice zimy polovice. 

Hromnice – půl krajíc, půl píce 

a bůhví, co ještě více. 

Na Hromnice zima s létem 

potkala se. 

Na Hromnice vezmi dvě 

kabanice. 

Na Hromnice – skřivánek přes 

hranice. 

Na Hromnice musí skřivánek 

vrznout, i kdyby měl zmrznout. 

Jak dlouho skřivan před 

Hromnicemi vrzá, tak dlouho po 

nich zmrzá. 

Je-li o Hromnicích studeno, 

přijde brzy jaro. 

Na Hromnice má sedlák raději 

vlka ve chlévě i ženu na 

marách než slunce. 

Pakli o Hromnicích jasno bývá, 

jistě potom zima dodržívá; jestli 

ale bouřlivo a sněžení, jistě že 

jaro daleko není. 

Hromnice jasné a čisté, potrvá 

déle zima jistě. Pakli sněží 

nebo hřímá, jaro jistě vblízku 

dlívá. 

Svítí-li slunce na Hromnice, 

bude zimy o šest neděl více. 

Masopust 

Masopust (lidově ostatky, 

fašank, na Moravě voračky, 

voráčí, končiny či obecně 

karneval) je třídenní svátek, 

jakož i slavnostní období mezi 

Vánocemi a postní dobou. 

Zatímco jeho počátek, který 

nastává po svátku Tří králů 

(6. ledna), má pevné datum, tak 

jeho konec na Popeleční středu 

je závislý na datu Velikonoc 

a končí tak v rozmezí od 

poloviny února do počátku 

března. Masopustní zvyky mají 

zřejmě původ 

v předkřesťanských 

slovanských oslavách konce 

zimy. Podobně se slaví 

i v jiných slovanských zemích, 

třeba v Rusku se tento svátek 

nazývá maslenica a figurují 

v něm i některé podobné 

postavy jako v českém 

masopustu, například kobyla 

nebo medvěd. Jiný výklad 

původu masopustu vychází 

z římského náboženství, které 

s předjařím spojovalo vegetační 

a plodnostní božstva, jako 

je Bakchus. 

V původním smyslu jde 

o „opuštění masa“ (slovo 

karneval pochází nejspíš 

z italského carne levare, „dát 

pryč maso“). Masopust pak 

představoval období hodování 

a veselí mezi dvěma postními 

dobami. Během něj probíhaly 

taneční zábavy, zabijačky 

a také svatby. Vrcholí 

posledním čtvrtkem tohoto 

období, zvaným Tučný čtvrtek, 

spojeným se zabijačkou 

a hostinou. Poslední tři dny, 

tedy o masopustní neděli, 

v pondělí a úterý, které jsou 

zvány ostatky, končiny, fašank 

či přímo masopust, se konají 

různé rituální úkony, průvod 

masek, scénické výstupy 

a končí taneční zábavou. 

V současném slova smyslu je 

však význam karnevalu obecný 

a nevázaný na určité období. 

Jde o taneční zábavy, hýření, 

lidové zábavy v maskách, 

maškarní bály. Nejznámějším 

tanečním karnevalem ve světě 

je karneval v Rio de Janeiru, 

dalším známým je v Santa Cruz 

de Tenerife. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maslenica
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9_n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDsos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zabija%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatba
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tu%C4%8Dn%C3%BD_%C4%8Dtvrtek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
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24. – 25. května budou 

volby do Evropského 

parlamentu 

 

 

Členské státy Evropské 

unie 

Dánsko (Dánské království) 

 

Dánsko (dánsky Danmark) je 

země ležící v severní Evropě. 

Spolu s Grónskem a Faerskými 

ostrovy tvoří státní celek 

Dánské království (Kongeriget 

Danmark). Grónsko (největší 

ostrov na světě) a Faerské 

ostrovy, jež leží v Atlantickém 

oceánu. 

Hlavní město: Kodaň 

 

Mezinárodní předvolba +45 

Královna: Markéta II 

Počet obyvatel: 5 739 963 

Měna: dánská koruna 

Irsko 

 

Irsko (irsky Éire, anglicky 

Ireland, také irsky Poblacht na 

hÉireann a anglicky Republic of 

Ireland, Irská republika) je stát 

v severozápadní Evropě, 

zaujímající zhruba pět šestin 

povrchu stejnojmenného 

ostrova. 

Hlavní město: Dublin 

 

Mezinárodní předvolba: +350 

Prezident: Michael D. Higgins 

Počet obyvatel:4 757 976 

Úřední jazyk: angličtina, irština 

Měna: Euro 

Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska 

 

Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, 

zkráceně Velká Británie, také 

Spojené království (anglicky 

United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland), je 

ostrovní stát přiléhající 

k západu kontinentální Evropy. 

Hlavní město: Londýn 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Faersk%C3%A9_ostrovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Faersk%C3%A9_ostrovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
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Mezinárodní předvolba:+44 

Královna: Alžběta II. 

Úřední jazyk: angličtina, 

skotština, velština 

Měna: Libra šterlinků 

Řecko 

 

Řecko (řecky Ελλάδα [eˈlaða] 

nebo Ελλάς [eˈlas]), oficiálně 

Řecká republika (Ελληνική 

Δημοκρατία), je stát ležící v jižní 

Evropě – na jihu Balkánského 

poloostrova. 

 

Hlavní město: Athény 

Mezinárodní předvolba: +30 

Prezident: Prokopis Pavlopulos 

Počet obyvatel: 11 152 158 

Úřední jazyk: řečtina 

Měna: Euro 

Portugalsko 

 

Portugalsko (portugalsky: Portu

gal), oficiálně Portugalská 

republika (portugalsky: Repúbli

ca Portuguesa) je 

evropský stát nacházející se na 

jihozápadním cípu světadílu, 

v západní části Pyrenejského 

poloostrova. 

Hlavní město: Lisabon 

 

Mezinárodní předvolba: +351 

Prezident: Marcelo Rebelo de 

Sousa 

Počet obyvatel: 10 839 541 

Úřední jazyk: portugalština 

Měna: Euro 

Španělsko 

 

Španělsko, oficiálně Španělské 

království (španělsky a galicijsk

y Reino de España; katalánsky 

Regne d'Espanya; baskicky 

Espainiako Erresuma) je stát 

ležící na Pyrenejském 

poloostrově. 

Hlavní město: Madrid 

 

Mezinárodní předvolba:+34 

Král: Filip VI. 

Počet obyvatel: 48 958 159 

Úřední jazyk: španělština, 

katalánština, baskičtina 

Měna: Euro 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugal%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugal%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrenejsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrenejsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galicij%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galicij%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katal%C3%A1n%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baski%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrenejsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrenejsk%C3%BD_poloostrov
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Básník 

Karel Čapek 

“Nejdřív jsem běžel k té 

přejeté,” hlásil strážník, “abych 

jí poskytl první pomoc.” “Nejdřív 

jste měl zjistit ten vůz,” bručel 

dr. Mejzlík, “a teprve pak se 

starat o bábu. Ale možná,” 

dodával, drbaje se tužkou ve 

vlasech, “že bych já to udělal 

zrovna tak. Tedy číslo vozu jste 

neviděl; a co se jinak toho vozu 

týče – ?” “Myslím,” řekl váhavě 

strážník číslo 141, “že byl 

nějaký tmavý. Možná, že byl 

modrý nebo červený. To nebylo 

dobře vidět pro kouř z výfuku.” 

“Ach ježíšikriste,” naříkal 

dr. Mejzlík, “jakpak mám potom 

zjistit, který to byl vůz? Copak 

mám běhat po všech šoférech 

a ptát se jich: Pěkně prosím, 

nepřejeli jste starou bábu? No 

tak, člověče, co s tím mám 

dělat?” Strážník pokrčil rameny 

v subordinované bezradnosti. 

“Prosím,” řekl, “mně se přihlásil 

jeden svědek, ale neví taky nic. 

Prosím, on čeká vedle.” “Tak ho 

přiveďte,” řekl dr. Mejzlík 

znechuceně a marně hleděl 

něco vykoukat z hubeného 

protokolu. “Prosím, jméno 

a bydliště,” řekl mechanicky; ani 

se na svědka nepodíval. “Králík 

Jan, studující strojního 

inženýrství,” pronesl svědek 

pevně. “Tak vy jste, pane, byl 

při tom, když dnes ráno ve čtyři 

hodiny přejelo neznámé auto 

Boženu Macháčkovou.” “Ano, 

a já musím říci, že šofér je 

vinen. Prosím, pane komisaři, 

ulice byla úplně volná; kdyby 

byl  

šofér na křižovatce zpomalil –” 

“Jak jste stál daleko?” přerušil 

ho dr. Mejzlík. “Na deset kroků. 

Já jsem doprovázel svého 

přítele z – z kavárny, a když 

jsme byli v Žitné ulici –” “Kdo je 

váš přítel?” přerušil ho znovu 

dr. Mejzlík. “Toho tady nemám.” 

“Jaroslav Nerad, básník,” řekl 

svědek s jistou hrdostí. “Ale ten 

by vám asi nic neřekl.” “Proč 

ne?” bručel dr. Mejzlík, chytající 

se stébla. “Protože on… je 

takový básník. Když se stalo to 

neštěstí, dal se do pláče 

a utíkal domů jako malé dítě. 

Tedy když jsme byli v Žitné 

ulici, přihnalo se odzadu 

šílenou rychlostí auto –” “Které 

mělo číslo?” “To nevím, prosím. 

Toho jsem si nevšiml. Já jsem 

pozoroval tu šílenou jízdu, 

a zrovna jsem si řekl, že –” 

“A jaký to byl vůz?” přerušil ho 

dr. Mejzlík. “Čtyřtaktní výbušný 

motor,” pravil znalecky svědek. 

“Ve značkách aut já se ovšem 

nevyznám.” “A jakou měl 

barvu? Kdo v něm seděl? Byl 

otevřený, nebo zavřený?” “To 

nevím,” děl svědek zaražen. 

“Myslím, že to byl nějaký černý 

vůz; ale blíž jsem si toho 

nevšiml, protože když se stalo 

to neštěstí, řekl jsem Neradovi: 

Koukej, ti lotři přejedou člověka 

a ani se nezastaví!” “Hm,” mínil 

dr. Mejzlík nespokojeně, “to je 

sice docela místná a správná 

morální reakce, ale já bych byl 

raději, kdybyste si všiml čísla 

vozu. To je úžasné, pane, jak 

lidé nedovedou pozorovat. Vy 

ovšem víte, že šofér je vinen, 

vy ovšem správně soudíte, že ti 

lidé jsou lotři, ale na číslo se 

nekouknete. Soudit dovede 

každý; ale pořádně, věcně si 

všimnout věcí – Děkuju vám, 

pane Králíku; nebudu vás 

zdržovat.” Za hodinu zazvonil 

strážník číslo 141 u bytné 

básníka Jaroslava Nerada. 

Ano, pan básník je doma, ale 

spí. Básník vykulil ze dveří 

malá užaslá očka na strážníka; 

nemohl se jaksi upamatovat, co 

vlastně provedl. Nakonec přece 

jenom pochopil, proč má jít na 

policii. “Musí to být?” ptal se 

nedůvěřivě. “Já se totiž na nic 

už nepamatuju; já byl v noci 

trochu –” “– nalitej,” děl strážník 

chápavě. “Pane, já jsem poznal 

mnoho básníků. Tak se, pane, 

ustrojte; mám na vás počkat?” 

Načež se básník a strážník 

dostali do řeči o nočních 

lokálech, o životě vůbec, 

o zvláštních úkazech na nebi 

a mnohých jiných předmětech; 

jen politika byla oběma cizí. 

Takto v přátelském a poučném 

hovoru se dostal básník na 

policii. “Vy jste pan Nerad 

Jaroslav, básník,” řekl mu 

dr. Mejzlík. “Pane svědku, vy 

jste byl při tom, když neznámé 

auto přejelo Boženu 

Macháčkovou.” “Ano,” vydechl 

básník. “Mohl byste mně říci, 

jaké to bylo auto? Zda bylo 

otevřené nebo zavřené, jaké 

barvy, kdo v něm seděl, jaké 

mělo číslo?” Básník usilovně 

přemýšlel. “To nevím,” řekl, “já 

jsem si toho nevšiml.” 

“Nevzpomínáte si na žádnou 

podrobnost?” naléhal Mejzlík. 

“Kdepak,” děl básník upřímně. 

“Víte, já nedávám vůbec na 

podrobnosti pozor.” “Tak 

prosím vás,” spustil dr. Mejzlík 

ironicky, “co jste tedy vůbec 

pozoroval?” “Tu celou náladu,” 

pravil básník neurčitě. “Víte, tu 

opuštěnou ulici… takovou 

dlouhou… za úsvitu… a jak tam 

ta ženská zůstala ležet –” 

Najednou vyskočil. “Vždyť já 

jsem o tom něco napsal, když 

jsem přišel domů!” 


