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Jestli čtete, vážení čtenáři, 

pravidelněji náš časopis 

Mravenčí listy, víte už, že na 

první stránce se můžete dočíst 

o významných dnech. V čísle 5 

jsou to tyto dny:  

1. 5. Svátek práce  

3. 5. 
Mezinárodní den svobody 

tisku 

3. 5. Den slunce  

4. 5. Den hasičů  

5. 5. 
Mezinárodní den porodních 

asistentek  

5. 5. Den Evropy 

6. 5. Světový den astmatu  

8. 5. Světový den Červeného kříže  

8. 5. 

Vzpomínkový den na ty, kdo 

ztratili svůj život během 

druhé světové války 

12. 5. 
Mezinárodní den 

ošetřovatelek  

12. 5. 

Mezinárodní den podpory 

nemocných s chronickým 

únavovým syndromem 

13. 5. 
Světový den koktejlů aneb 

Lufťákovo den  

13. 5. Mezinárodní den Falun Dafa  

12. 5. Den Matek  

15. 5. Mezinárodní den rodiny 

15. 5. 
Světový den proti mozkové 

mrtvici  

16. 5. Evropský den Slunce  

17. 5. 
Mezinárodní den proti 

homofobii  

17. 5. Světový den informační 

společnosti  

17. 5. Evropský den Slunce  

18. 5. Mezinárodní den muzeí  

21. 5. 

Světový den kulturní diverzity 

pro dialog a rozvoj (Světový 

den kulturního rozvoje) 

21. 5. 
Týden solidarity s obyvateli 

všech koloniálních území  

22. 5. 
Mezinárodní den pro 

biologickou diverzitu  

24. 5. Evropský den parků  

25. 5. Ručníkový den  

25. 5. 
Týden solidarity s národy bez 

správního teritoria  

25. 5. 
Mezinárodní den ztracených 

dětí 

25. 5. Den Afriky 

25. 5. Mezinárodní den počítačů  

29. 5. 
Mezinárodní den mírových 

jednotek OSN 

30. 5. Evropský den melanomu  

30. 5. Svátek sousedů  

31. 5. Světový den bez tabáku  

1.5. Svátek práce 

V připomínku vypuknutí stávky 

amerických dělníků. V ČR se 

svátek slaví od roku 1890. 

5.5. Den Evropy 

Den Evropy neboli Schumanův 

den, pojmenovaný podle 

francouzského ministra 

zahraničních věcí Roberta 

Schumana, který ukázal ideu 

mírové spolupráce v Evropě. 

Zároveň se tento den stal 

i symbolem Evropské unie. 

12.5. Den Matek 

Den matek je velmi krásný 

svátek, který je rozšířen po 

celém světě. Oficiálně připadá 

den matek na druhou květnou 

neděli. V ČR je tento svátek 

ustanoven na 8. května, a začal 

se slavit roku 1923 a to díky 

propagátorce Alici Masarykové. 

Po druhé světové válce byl 

komunistickou garniturou 

trochu zneužit, právě 

k propagandistickým oslavám 

a byl přejmenován na MDŽ. 

Zdroj: Centrum.cz. 
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Povídky, tvorba a ostatní 

očima Mravence. 

S redaktorem časopisu 

Mravenčí listy jsme byli 

v Chebu na výletě. Při toulkách 

přírodou jsme určovali místní 

květenu. Některé druhy rostlin 

jsme pro vás vyfotili. Tady si je 

můžete prohlédnout: 

 

Pryšec 

 

Křivatec 

 

Fialka 

 

Pomněnka 

30.4. Pálení čarodějnic  

Není nic pro vás určitě nového, 

že poslední dubnový den se 

slaví tzv. Pálení čarodějnic. 

Staví se vatra a poté se pálí 

čarodějnice. Den poté (1.5.) 

chlapci staví dívkám pod okny 

májku. To aby vzbudili jejich 

zájem. Při oslavách čarodějnic 

pravidelně prochází lampionový 

průvod v maskách. Na konec 

vše zakončí ohňostroj. V Chebu 

se slaví takto:  

 

 

 

Zdroj Milan Pulec foto. 
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30.4. Pálení čarodějnic 

Poslední den v dubnu se slaví 

příchod jara zakládáním ohňů, 

kde se na vatře pálí takzvaná 

čarodějnice. My klienti 

Chráněného bydlení Mravenec 

se každoročně účastníme 

těchto slavností. Pro nás 

z Chebu je pořádají dobrovolní 

hasiči z Hájů. V 19 hodin od 

TJ Lokomotiva Cheb vychází 

lampionový průvod v maskách. 

Za doprovodu dechové hudby 

a mažoretek se pochoduje 

s rozsvícenými lampiony na 

hřiště do Hájů. Zde je 

připravená pod dohledem 

hasičů vatra, na které se kolem 

osmé hodiny večer pálí 

čarodějnice. Před tím se 

opékají vuřty. Jsou zde 

i stánky. Můžete se občerstvit 

pitím nebo si koupit cukrovou 

vatu. Nechybí ani stánky 

s korálky, prstýnky z pouti a jiné 

rukodělné výrobky. Pro 

návštěvníky je zde připravena 

k poslechu vždy nějaká 

hudební kapela. Na závěr se 

pouštějí po nebi lampiony štěstí 

a staví se májka. Prohlédněte 

si ze zábavy fotky. 

 

 

Zdroj Milan Pulec 

 

1.5. 

Na prvního máje si náš pan 

šéfredaktor vyrazil do přírody. 

Na akci pořádanou Českým 

svazem ornitologickým. 

Jednalo se o pochod od 

Chebského hradu, přes hotel 

Stein, Komorní Hůrku na 

přehradu Amerika ve 

Františkových Lázních. Mohl 

slyšet pěnici, datla, sýkorku, 

kosa, vrabčáka. 

 

Kačer divoký 
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24. – 25. května budou 

volby do Evropského 

parlamentu 

 

 

Členské státy Evropské 

unie 

Slovinsko 

 

Hlavní město Lublań 

 

Počet obyvatel 2 055 496 

Mezinárodní předvolba +386 

Prezident Borut Pahor 

Měna euro 

Člen od roku 2007. 

Rumunsko 

 

Hlavní město Bukurešt´ 

 

Počet obyvatel 21 355 496 

Mezinárodní předvolba +40 

Prezident Klaus Lohannis 

Měna rumunské leu(RON) 

Bulharsko 

 

Hlavní město Sofie 

 

Počet obyvatel 7 327 224 

Mezinárodní předvolba +359 

Prezident Rumen Radev 

Měna lev 

Členem od roku 2013 

Chorvatsko 

 

Hlavní město Záhřeb 

 

Počet obyvatel 4 171 954 

Mezinárodní předvolba +385 

Prezident Kolinda Grabarová 

Kitarovičová 

Měna kuna 
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Karel Čapek 

Případy pana Janíka 

Pan Janík v polosnu viděl ještě 

pár nohavic a bimbající se 

neobyčejně chlupaté nohy, 

slyšel hekání člověka, který se 

zahrabává do přikrývek, pak 

cvakl vypínač a byla zase 

rachotící tma. Panu Janíkovi se 

zdálo to a ono, ponejvíce, že ho 

pronásledují jakési chlupaté 

nohy, a pak se probudil tím, že 

bylo dlouhé ticho a že slyšel 

někoho venku volat: “Na 

shledanou v Žilině!” I vyskočil 

z lůžka a podíval se oknem; 

viděl, že venku svítá, že vlak už 

stojí na bratislavském nádraží 

a že ho konduktér zapomněl 

vzbudit. Pro samé leknutí ne-

začal ani nadávat a v horečné 

rychlosti si navlékl přes pyžama 

kalhoty a ostatní šatstvo, 

nastrkal do kapes svých pět 

švestek a vyskočil na perón ve 

chvíli, kdy nádražní úředník už 

zvedl ruku k odjezdu vlaku. 

“Uf,” odplivl si pan Janík, 

zahrozil za odjíždějícím 

rychlíkem pěstí a šel se na 

toaletu doobléci. Když konečně 

přerovnával obsah svých 

kapes, strnul hrůzou: v náprsní 

kapse měl místo jedné tašky 

s penězi dvě. V té tlustší z nich, 

která nebyla jeho, bylo šedesát 

nových československých pěti-

setkorun. Byla to patrně tobolka 

jeho nočního spolucestujícího; 

ale jak se mu dostala do kapsy, 

to si rozespalý pan Janík 

nedovedl za živého boha 

představit. Dobrá, to se rozumí, 

nejdřív se sháněl po někom od 

policie, aby mu odevzdal tu cizí 

tašku. Policie nechala pana 

Janíka chvíli umírat hladem 

a zatím telefonovala do Galan-

ty, aby tam oznámili cestujícímu 

na lůžku číslo 14, že jeho to-

bolka s penězi je na policii 

v Bratislavě. Pak pan Janík 

musel udat své personálie a šel 

se nasnídat. Potom ho hledal 

člověk od policie a ptal se ho, 

není-li to mejlka; ten pán na 

lůžku číslo 14 totiž prohlásil, že 

žádné tobolky nepohřešuje. 

Pan Janík musel jít znovu na 

policii a vykládat podruhé, jak 

k té tobolce přišel. Zatím dva 

páni v civilu si těch šedesát 

bankovek někam odnesli, pan 

Janík musel půl hodiny čekat 

mezi dvěma detektivy, načež 

ho odvedli k nějakému velkému 

pánovi od policie. “Pane,” řekl 

ten pán, “právě telegrafujeme 

do Parkáň-Nány, aby byl 

zadržen cestující na lůžku číslo 

14. Můžete nám dát jeho 

přesný popis?” Pan Janík 

nemohl říci o mnoho více, než 

že ten cestující měl nápadně 

chlupaté nohy. Pán od policie 

tím nebyl příliš spokojen. “Ty 

bankovky jsou totiž padělek,” 

pravil náhle. “Musíte tu zůstat, 

až vás budeme konfrontovat 

s tím spolucestujícím.” Pan 

Janík v duchu proklínal 

konduktéra, který ho nevzbudil 

včas a tím zavinil, že se panu 

Janíkovi v tom chvatu dostala 

do kapsy ta zlořečená taška. 

Asi za hodinu došla z Parkáň-

Nány depeše, že cestující na 

lůžku číslo 14 vystoupil už 

v Nových Zámcích; kam šel 

nebo jel potom, není zatím 

známo. “Pane Janíku,” řekl 

konečně ten vysoký pán od 

policie, “zatím vás nebudeme 

zdržovat; my tu věc postoupíme 

do Prahy inspektoru Hruškovi, 

co je přes tyhle falzifikáty; ale já 

vám řeknu, že to asi bude moc 

vážná věc. Vraťte se co nejdřív 

do Prahy, a oni si vás tam 

zavolají. Zatím vám děkuju, že 

jste tak šťastně kápl na ty 

padělky. Pane, to není jen tak 

náhoda.” Sotva se pan Janík 

vrátil do Prahy, už ho volali na 

policejní prezídium; tam ho 

přijal jeden ohromný a zavalitý 

pán, kterému všichni říkali pane 

prezidente, a jeden žlutý 

a šlašitý člověk, který se 

jmenoval inspektor Hruška. 

“Sedněte si, pane Janíku,” 

pravil zavalitý pán a roztrhl 

pečetě na malém balíčku. “Je 

tohle ta tobolka, co jste… eh, 

co jste našel ve své kapse na 

bratislavském nádraží?” “Je 

prosím,” vydechl pan Janík. 

Zavalitý pán přepočítal nové 

bankovky, které byly v té tašce. 

“Šedesát kusů,” řekl. “Všechny 

mají sérii 27 451. To číslo jsme 

už dostali signalizováno 

z Chebu.” Šlašitý člověk vzal do 

ruky jednu bankovku, zavřel oči 

a mnul ji v prstech, načež k ní 

přičichnul. “Tak tyhle jsou ze 

Štýrského Hradce,” řekl. “Ty ze 

Ženevy nejsou tak lepkavé.” 

“Štýrský Hradec,” opakoval 

zavalitý pán zamyšleně, “tam 

dělají tyhle věci pro Pešť, že?” 

Šlašitý člověk jenom mrknul. 

“To abych jel do Vídně,” mínil. 

“Ale vídeňská policie nám toho 

chlapa nevydá.” “Hm,” bručel 

zavalitý pán. “Pak ho k nám 

hleďte dostat jinak. Kdyby to 

nešlo, tak jim řekněte, že jim za 

něj dáme Leberhardta. 

Šťastnou cestu, Hruško. A vy, 

pane,” pravil obraceje se 

k panu Janíkovi, “já ani nevím, 

jak bych vám měl poděkovat. 

Vy jste ten, co našel tu holku 

Jindřicha Bašty, že?” Pan Janík 

se zapálil. “To byla jen taková 

náhoda,” řekl honem. “Já 

skutečně… já jsem neměl nijak 

v úmyslu…” “Máte šťastnou 

ruku,” děl uznale zavalitý pán. 

“Pane Janíku, to už je takový 

dar od pánaboha. Někdo po 

celý život nic nenajde, a jiný 

zrovna klopýtne o nejlepší 

případy. Měl byste se dát 

k nám, pane Janíku.” “To 

nejde,” bránil se pan Janík. 

“Já… totiž já mám svůj 

obchod… dobře prosperující… 

stará firma po dědečkovi…” 

“Jak chcete,” vzdychl veliký 

muž, “ale je vás škoda řekl pan 

Janík se svým obchodním 

přítelem z Lipska.  


