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Tento měsíc nikdo 

neslaví narozeniny. 

 

Svátek slaví 25. 4. Marek.  
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Vážení čtenáři, 

máte-li chuť a dobrou náladu, 

k tomu i něco málo volného 

času, můžete s námi číst 

časopis Mravenčí listy. Najdete 

v něm plno zajímavostí. 

1. 4. Mezinárodní den ptactva 

2. 4. 
Mezinárodní den dětské 

knihy 

2. 4. 
Světový den zvýšení 

povědomí o autismu 

3. 4. 
Mezinárodní den spodního 

prádla 

4. 4. 
Mezinárodní den proti 

nášlapným minám 

7. 4. Světový den zdraví 

8. 4. Mezinárodní den Romů 

11. 4. 
Světový den Parkinsonovy 

choroby 

11. 4. 

Mezinárodní den solidarity 

osvobození politických 

vězňů  

12. 4. 
Mezinárodní den letectví 

a kosmonautiky 

14. 4. 
Světový den monitoringu 

diabetiků 

18. 4. 
Mezinárodního den 

památek a sídel 

20. 4. 
Mezinárodní den svobody 

tisku 

22. 4. 
Evropský den akcí proti 

rasismu 

22. 4. Den Země 

23. 4. 
Světový den knihy 

a autorského práva 

24. 4. 
Mezinárodní den skautů 

a skautek 

24. 4. 
Světový den laboratorních 

zvířat 

25. 4. Světový den malárie 

26. 4. 
Mezinárodní den vzpomínky 

na Černobyl 

26. 4. 
Světový den duševního 

vlastnictví 

27. 4. Světový den grafiky 

27. 4. 
Světový den sdružených 

měst 

27. 4. Mezinárodní den smutku 

28. 4. 
Světový den bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

29. 4. Mezinárodní den tance 

30. 4. Den pracoviště 

8. 4. Mezinárodní den 

Romů 

Mezinárodní den Romů je 

stanoven na pevné datum 

8. dubna. V tento den si všichni 

mají možnost připomenout 

historii Romů, jejich zvyky, 

kulturu, jazyk a především si 

připomenout svůj (jejich) původ. 

Zároveň se Mezinárodní romská 

unie snaží šířit povědomí 

o problémech, se kterými se 

Romové potýkají. 

22. 4. Den Země 

Den země je dnem věnovaným 

naší planetě a v konečném 

důsledku i nám všem. 

Stanovení termínu tohoto 

svátku vychází z původních 

oslav dnů Země, které se 

obvykle konaly při oslavách jarní 

rovnodennosti (21. březen). Den 

země vznikl v USA spontánně, 

jako ekologicky laděný svátek 

Země. Od roku 1990 k se 

oslavám dne Země přidala 

i Česká republika. 22.duben je 

věnovaný planetě Zemi, ať už 

smýšlením po ekologické 

stránce nebo z ohledu na války 

(které po Zemi stále jsou). Cílem 

moderních oslav dne Země je 

upozornit na dopady lidského 

chování na životní prostředí, 

a samozřejmě diskuse 

o možných nápravných 

a preventivních řešení těchto 

problémů. 

24. 4. Mezinárodní den 

skautů a skautek 

Mezinárodní den skautů 

a skautek připadl na tento den, 

neboť má svátek patron všech 

skautů a skautek svatý Jiří. 

Skauti nemají pouze tento 

mezinárodní den. Slaví ještě 

Den Sesterství. 

30. 4. Den pracoviště 

Den pracoviště vyhlásila OSN 

jako dnem určeným pro 

zlepšování vztahů na pracovišti, 

přátelství a osobní rozvoj. 

Zdroj:Centrum.cz 
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http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
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http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-malarie-57/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-vzpominky-na-cernobyl-59/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-vzpominky-na-cernobyl-59/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-dusevniho-vlastnictvi-58/
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Povídky, tvorba a ostatní 

očima Mravence. 

Jaro v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Milan Pulec 
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1.4. Apríl  

• Pokud duben pěkný, květen 

bude růžový. 

• Pokud je duben jasný, Šumná, 

tehdy bude květen pošmurný. 

• Pokud je v dubnu krásně, čistě, 

bude květen nepříjemný jistě. 

• Pokud prší na velikonoční 

neděli, bude málo píce a suché 

léto. 

• Jaká Květná (neděle), taková 

Velká (noc). 

• Duben seno seje. 

• Duben v dešti, květen v květu. 

• Duben zimní, deštivý, úroda 

nás navštíví. 

• Dubnová a májová voda vypije 

víno. 

• Dubnové sucho a květnového 

mokro, hospodář sýpku zasype 

až po okno. 

• Dubnový sníh pole hnojí, déšť 

žehná. 

• Bouře a mrazy se v dubnu 

střídají. 

19.4. – 22.4. Velikonoce 

Velikonoce (latinsky pascha, 

řecky πάσχα – pascha, 

hebrejsky ַסח  – pesach פֶּ

přechod, přejití) jsou nyní 

nejvýznamnějším křesťanským 

svátkem, oslavou 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Vedle toho jsou Velikonoce 

obdobím lidových tradic 

spojených s vítáním jara, které 

s náboženským svátkem 

souvisí jen volně. 

V užším náboženském pojetí se 

Velikonocemi míní pouze 

slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

neboli Vzkříšení Krista (Boží 

hod velikonoční), ke kterému 

mělo dojít třetího dne po jeho 

ukřižování, resp. vigilie na Bílou 

sobotu („velká noc“), v širším 

pojetí se jimi myslí Velikonoční 

triduum (přičemž období od 

Zeleného čtvrtka až do sobotní 

vigilie je vlastně součástí postní 

doby, tedy ne doby velikonoční, 

toto pojetí je tedy terminologicky 

ne zcela správné), v nejširším 

smyslu pak celá doba 

velikonoční, tedy padesátidenní 

období od neděle 

Zmrtvýchvstání do letnic. 

Kristovo ukřižování se událo 

kolem roku 30 či 33 v blízkosti 

významného židovského svátku 

pesach, který je památkou 

vysvobození Izraelitů Mojžíšem 

z egyptského otroctví. Tak jako 

Letnice jsou tedy původně 

(i podle latinského názvu) 

svátkem židovským a do roku 

325 se slavily ve stejný den jako 

svátek židovský. 

Velikonoce jsou pohyblivý 

svátek, datum se rok od roku 

mění, viz Výpočet data 

Velikonoc. V západní 

křesťanské tradici neděle 

Zmrtvýchvstání připadá na první 

neděli po prvním jarním úplňku 

po rovnodennosti, tedy na 

měsíc březen či duben. 

U Slovanů a Germánů splynuly 

lidové oslavy Velikonoc 

s pohanskými slavnostmi jara 

(pohanský název Easter), které 

oslavovaly procitnutí přírody ze 

zimního spánku. Díky tomu do 

lidových oslav Velikonoc přešly 

v germánském a slovanském 

prostoru mnohé původem 

pohanské zvyky. Historicky lze 

symboly Velikonoc vystopovat 

jako univerzální symboly jara 

a plodnosti například až do 

starověkého Egypta, kde zelený 

Chonsu, syn beraního Amona, 

stvořitelsky oplodní Kosmické 

vejce. Lidové zvyklosti spojené 

s Velikonocemi se pochopitelně 

místně liší. Vzhledem k časové 

blízkosti křesťanských 

Velikonoc a jarní rovnodennosti 

mají tyto tradice původ 

v pohanských oslavách 

příchodu jara. Podle etnologie 

tedy navazují na tradici původně 

pohanskou (jako např. Beltain, 

Morana). 

30.4. Pálení čarodějnic 

Zvyk pálení ohňů v předvečer 

prvního máje není zmiňován 

v žádných staročeských 

pramenech a podle Čeňka 

Zíbrta vznikl pod německým 

vlivem. Už v polovině 19. století 

však byl tento zvyk zakazován 

jako pověrečná praktika, stejně 

tak nemohl probíhat během 

druhé světové války a byl 

potlačován komunistickým 

režimem. Na mnoha místech 

Česka tak pálení čarodějnic 

zaniklo. 

O podobě této události na 

počátku 20. století píše James 

Frazer. 

V Čechách v předvečer prvního 

máje zapalují mladí lidé ohně na 

kopcích a na vršcích, na 

rozcestích a na pastvinách 

a tančí kolem nich. Přeskakují 

žhnoucí oharky nebo dokonce 

skáčou přes plameny. Obřad se 

nazývá ,pálení čarodějnic‘. Na 

některých místech bývá zvykem 

na hranici upalovat loutku 

představující čarodějnici. 

Musíme si připomenout, že 

první máj je proslulá Valpuržina 

noc a všude v povětří je plno 

neviditelných čarodějnic na 

pekelných pochůzkách 

Zdroj Wikipedie. 
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Oslavy v Mravenci 

16. 3. Masopust u nás 

v Mravenci 

Ani my klienti chráněného 

bydlení Mravenec Cheb jsme po 

dlouhé a tuhé zimě nezaváhali 

oslavit příchod jara 

masopustním veselím. Od 

soboty 16.3. do neděle 17.3. 

jsme se všichni vespolek sešli 

jedli, pili, hodovali a slavili 

tancem odchod zimy. Jako 

každý rok nám s přípravou 

masopustu pomáhaly sociální 

pracovnice našeho zařízení, 

a hlavně naše paní řiditelka paní 

Plachá. Měli jsme radost, že se 

můžeme pobavit a popovídat si. 

Sobota 16.3. 

Oběd: 

zabijačková polévka 

 

jitrnice, jelito, brambory, 
dušené zelí 

 

Večeře 

zabijačkový guláš, chléb 

 

ovar chléb 

 

Neděle 17. 3. 

Oběd: 

ovarová polévka 

 

pečené maso, chlupaté 
knedlíky, dušené zelí 

 

masopustní knedlík, 
hlávkové zelí 

koblihy, bílá káva 

 

Večeře: 

sulc, huspenina 

 

chléb se sádlem a škvarky 
s cibulí 

 

Koláč 
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24. – 25. května budou 

volby do Evropského 

parlamentu 

 

 

Členské státy Evropské 

unie 

Litva 

 

Hlavní město Vilnius 

 

Počet obyvatel 2 819 753 

Mezinárodní předvolba +370 

Prezident Dalia 

Grybanskaite 

Měna Euro 

Lotyšsko 

 

Hlavní město Riga 

 

Počet obyvatel 1 934 218 

Mezinárodní předvolba +371 

Prezident Raimonds Vějonis 

Měna Euro 

Maďarsko 

 

Hlavní město Budapešť 

 

Počet obyvatel 9 712 887 

Mezinárodní předvolba +36 

Prezident János Áder 

Měna Forint. 
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Malta 

 

Hlavní město Valletta 

 

Počet obyvatel 452 575 

Mezinárodní předvolba +356 

Prezident Marie Louise 

Coleiro Preca 

Měna Euro 

 

Polsko 

 

Hlavní město Varšava 

 

Počet obyvatel 38 433 600 

Mezinárodní předvolba +48 

Prezident Andzrej Duda 

Měna Zloty. 

Slovensko 

 

Hlavní město Bratislava 

 

Počet obyvatel 5 441 899 

Mezinárodní předvolba +421 

Prezident Andrej Kiska 

Měna Euro. 

Zdroj Wikipedie a www.pixabay.com 

  

http://www.pixabay.com/


 MRAVENČÍ LISTY č. 4/2019 

8 

 

Případy pana Janíka 

Karel Čapek 

Ten pan Janík není ani dr. Janík 

z ministerstva, ani ten Janík, co 

zastřelil statkáře Jirsu, ani ten 

senzál Janík, o kterém se říká, 

že udělal sérii tří set dvaceti 

šesti karambolů, nýbrž pan 

Janík, šéf firmy Janík a Holeček, 

velkoobchod s papírem 

a celulózou; on je to takový 

slušný a trochu menší pán, co 

kdysi chodil za slečnou 

Severovou a pak už se 

z desperace neoženil; zkrátka 

takřečený papírník Janík, aby 

nebylo mýlky. Tedy ten pan 

Janík se dostal k těm věcem 

čirou náhodou, a sice někde na 

Sázavě, kde býval na letním 

bytě; to bylo tehdy, když hledali 

mrtvolu té Růženy Regnerové, 

co ji zavraždil její ženich Jindřich 

Bašta, polil nebožku petrolejem, 

spálil a zahrabal v lese. Bašta 

byl sice usvědčen, že Růženu 

zabil, ale její tělo nebo kosti 

nemohli nalézt; devět dní už 

chodili četníci po lesích, jak je 

Bašta vodil a ukazoval jim, tuhle 

nebo tamhle to bylo, hrabali 

a kopali, ale nikde nic. Bylo 

zřejmo, že uštvaný Bašta je 

svádí ze správné stopy nebo 

hledí získat čas. Byl to 

mládenec ze slušné a zámožné 

rodiny, ten Jindřich Bašta, ale 

nejspíš mu doktor nějak zmáčkl 

kleštěmi hlavu, nežli přišel na 

svět, zkrátka nebylo to s ním 

jaksi v pořádku; takový zvrhlý 

a divný člověk to byl. Tedy devět 

dní vodil četníky po lesích, bledý 

jako strašidlo, s očima 

těkajícíma nystagmem hrůzy, 

trapno se na něho podívat. 

Četníci se s ním brodili borůvčím 

a morastem, zuřiví už, div 

nekousali, a mysleli si, bestie, 

my tě utaháme tak, že nás tam 

nakonec přece jen dovedeš! 

Bašta, stěží se vleka vysílením, 

klesl kdekoliv na zem a chraptěl: 

“Tady, tady jsem ji zahrabal!” 

“Vstaň, Bašto,” zařval na něho 

četník. “Tady to nebylo! Dál!” 

Bašta se potácivě zvedl a pletl 

nohama o kousek cesty dál, 

pokud se zase nezhroutil 

únavou. Tedy takový průvod to 

byl: čtyři četníci, dva civilní, pár 

hajných a strejci s motykami; 

a křečovitě se posunující, 

zsinalý vrak člověka, Jindřich 

Bašta. Pan Janík se znal 

s četníky z hospody; následkem 

toho směl chodit po lesích s tím 

tragickým průvodem, aniž se na 

něho někdo utrhl, že tu nemá co 

dělat. Mimoto nosil s sebou 

krabičky se sardinkami, salám, 

koňak a jiné takové věci, které 

přišly těm pánům vhod. 

Devátého dne už bylo zle, tak 

zle, že pan Janík se rozhodoval: 

víckrát s sebou nepůjdu. Četníci 

už přímo štěkali podrážděným 

vztekem, hajní prohlásili, že už 

toho mají dost a že mají jiné věci 

na práci, strejci s motykami 

bručeli, že za tuhle rachotu je 

dvacet korun denně málo, 

a zhroucen na zemi třásl se 

Jindřich Bašta křečovitými 

záchvěvy, už ani neodpovídaje 

na křik a hartusení četníků. V tu 

bezradnou a pustou chvíli udělal 

pan Janík věc, která jaksi nebyla 

v programu: klekl k Baštovi, 

strčil mu do ruky housku se 

šunkou a řekl lítostivě: “Koukejte 

se, pane Bašto – no tak, pane 

Bašto, slyšíte?” Bašta zavyl 

a vypukl v pláč. “Já to najdu… já 

to najdu, Pane,” vzlykal 

a pokoušel se vstát; vtom už byl 

u něho jeden z tajných a zvedal 

ho téměř něžně. “Jen se opřete, 

pane Bašto,” domlouval mu, 

“pan Janík vás vezme z druhé 

strany, tak. No tak, pane Bašto, 

teď ukážete panu Janíkovi, kde 

to bylo, že jo.” Hodinu nato stál 

Jindřich Bašta, kouře cigaretu, 

nad mělkou jamou, ze které 

vyčuhovala stehenní kost. “To je 

tělo Růženy Regnerové?” ptal 

se strážmistr Trnka sevřeně. 

“Je,” řekl klidně Jindřich Bašta 

a sklepnul prstem popel 

z cigarety do otevřené jámy. 

“Přejí si pánové ještě něco?” – 

“Víte, pane,” kázal večer 

v hospodě strážmistr Trnka 

panu Janíkovi, “vy jste 

psycholog, to se vám musí 

nechat. Na zdraví, pane! Chlap 

změknul, jen jak jste mu řekl, 

pane Bašto‘. Ten si potrpěl na 

čest, mizera jeden! a my, my se 

s ním tahali – Prosím vás, jak 

jste poznal, že na něj ta 

zdvořilost bude tak působit?” 

“To,” pravil hrdina dne skromně 

se zardívaje, “to bylo jen tak, 

víte? Já, víte, já říkám každému, 

pane‘. Totiž mně ho bylo líto, 

toho pana Bašty, a tak jsem mu 

chtěl dát tu housku –” “Instinkt,” 

prohlásil strážmistr Trnka. 

“Tomu já říkám čuch 

a psychologie. Na zdraví, pane 

Janík!! Vás je škoda, vy byste 

měl jít k nám –” * Nějaký čas 

nato jel pan Janík nočním 

vlakem do Bratislavy; byla tam 

valná hromada akcionářů 

nějaké slovenské papírny, 

a protože pan Janík byl na ní 

hodně angažován, chtěl při tom 

být. “Musíte mne před 

Bratislavou vzbudit,” domlouval 

konduktérovi, “aby mě nezavezli 

až na hranice.” Načež vlezl ve 

W. L. do lůžka, rád, že je v kupé 

sám, uložil se pěkně jako 

nebožtík, chvilku uvažoval 

o různých obchodech a usnul. 

Ani nevěděl, kdy to bylo, když 

konduktér otevřel kupé jakémusi 

pánovi, který se začal svlékat 

a vyšplhal se do hořeního lůžka. 
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