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Tento měsíc nikdo 

neslaví narozeniny 

 

Svátek slaví 18. 6. Milan 

a 24. 6. Jan 
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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 6 

jsou to tyto dny : 

1. 6. Mezinárodní den dětí 

2. 6. Mezinárodní den čistého 

ovzduší 

4. 6. Mezinárodní den dětí, které 

se staly obětí agrese 

5. 6. Mezinárodní den ptačího 

zpěvu 

5. 6. Den rozvoje a vzdělání 

dospělých 

5. 6. Světový den životního 

prostředí 

8. 6. Mezinárodní den oceánů 

12. 6. Světový den proti dětské 

práci 

14. 6. Světový den dárců krve 

15. 6. Mezinárodní den odpůrců 

vojenské služby 

16. 6. Den afrického dítěte 

16. 6. Evropský den židovské 

kultury 

17. 6. Světový den sdělovacích 

prostředků 

17. 6. Mezinárodní den proti 

rozšiřování pouští a sucha 

20. 6. Světový den uprchlíků 

21. 6. Evropský den hudby 

21. 6. Den hrdosti 

21. 6. Mezinárodní den trpaslíků 

23. 6. OSN pro den veřejné služby 

23. 6. Světový den házené 

23. 6. Mezinárodní olympijský den 

26. 6. Mezinárodní den podpory 

obětem násilí (mučení) 

26. 6. Mezinárodní den boje proti 

drogám a nezákonnému 

obchodování s nimi 

27. 6. Den politických vězňů 

27. 6. Světový den rybářství 

1. 6. Mezinárodní den dětí 

Mezinárodní den dětí (MDD) se 

poprvé slavil ve více zemích až 

roku 1950. MDD je dnem kdy 

se po celém světě pro děti 

konají různé zábavné akce, hry 

nebo sportovní turnaje. Je třeba 

upozornit na práva a potřeby 

dětí, se kterými je v dnešní 

době často jednáno jako 

s dospělými. Jedním ze smyslů 

Mezinárodního dne dětí je, že 

rodina by měla být pohromadě 

a věnovat se sama sobě, přece 

všichni známe přísloví - kdo si 

hraje - nezlobí. 

5. 6. Světový den 

životního prostředí 

Životní prostředí je jeden 

z nejdůležitějších faktorů pro 

život celé planety, tudíž i život 

nás, lidí. Proto je dnešní den 

jedním z nejvýznamnějších 

Světových dnů a je věnován 

problematice a otázkách pro 

zlepšení životního prostředí na 

celé planetě. 

12. 6. Světový den proti 

dětské práci 

Stále po celém světě je 

přibližně čtvrt miliardy dětí, 

které jsou nuceny pracovat. 

S dětskou prací se setkáváme 

převážně v zemích Afriky nebo 

Asie, právě zemí na těchto 

kontinentech se to týká nejvíce. 

Práce dětí je celosvětový 

problém, děti v některých 

zemích musí například sloužit 

v armádě nebo jsou nuceny 

k prostituci, což je katastrofální 

stav, a i proto OSN vyhlásilo 

12.6. den jako boj proti dětské 

práci. 

17. 6. Světový den 

sdělovacích prostředků 

Světový den sdělovacích 

prostředků připadá vždy na 

7. velikonoční neděli neboli 

týden před slavností seslání 

Ducha Svatého. Poprvé se 

tento den slavil roku 1967 

avšak až roku 1985 byl 

prohlášen za Světový den. 

20. 6. Světový den 

uprchlíků  

Roku 2000 vyhlásila 

Organizace Spojených Národů 

Světový den uprchlíků jako 

výraz soudržnosti s Afrikou. 

V Africe je tento den oslavován 

jako Den uprchlíku v Africe. 

Zároveň má tento den 

připomínat státy, které nejsou 

klidným místem pro život a lidé 

jsou okolnostmi donuceni 

k útěku ze své země. 

21. 6. Evropský den hudby 

Evropský den hudby vznikl na 

popud bývalého francouzského 

ministra kultury Jacka Langa 

roku 1981. Jedná se 

o celoevropsky uznávaný den, 

který je věnován hudbě, kulturní 

akce, které jsou s hudbou 

spojené. 

Zdroj svatky.centrum.cz 
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Povídky, tvorba a ostatní 

očima Mravence. 

V minulém čísle našeho 

časopisu jsme se zaměřili na 

jaro v přírodě. V tomto čísle si 

můžete prohlédnout fotografie 

z konce jara a začátku léta. 

 

 

 

 

 

Zdroj: foto Milan Pulec a Zdeněk 

Kratochvíl 

Prázdniny 

Období školního vyučování ve 

školním roce 2018/2019 začalo 

ve všech základních školách, 

středních školách, základních 

uměleckých školách 

a konzervatořích v pondělí 

3. září 2018. Vyučování bylo 

v prvním pololetí ukončeno ve 

čtvrtek 31. ledna 2019. Období 

školního vyučování ve druhém 

pololetí bude ukončeno v pátek 

28. června 2019. 

 

 

Dovolená 
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Volby do Evropského 

parlamentu 

24. 5. a 25. 5. 2019 

V minulých číslech jste se 

mohly od nás dozvědět něco 

o členských zemích Evropské 

unie. Snad i vy jste v pátek 

24. 5. a sobotu 25. 5. byli 

rozhodnuti volit do Evropského 

parlamentu. Možností bylo 

hodně. 

My, členové Chráněného 

bydlení Mravenec jsme si v dny 

voleb udělali společenské dny. 

Už dříve nám naše sociální 

pracovnice četla o zemích EU. 

Měli jsme možnost prohlédnout 

si mapy a vlajky zemí. K tomu 

nám naše paní ředitelka 

H. Plachá udělala jídla podle 

jídel kuchyní zemí EU. Moc 

jsme si pochutnali. Samozřejmě 

jsme také byli volit. 

Cesta křížem krážem po 

kuchyních států EU 

Sobota 25. 5. 

 Snídaně po anglicku 

 

 Na polévku do Čech - 

jihočeská kulajda 

 

 V poledne 

u západních sousedů - 

německý knedlík, pečené 

vepřové, zelí 

 

 Na večeři do Itálie 

 

Neděle 26. 5. 

 Ráno pod 

španělským sluncem - 

španělský churros s kakaem 

 

 Polévka ze země 

tulipánů – holandská krémová 

bramborová 

 

 Na oběd do města 

valčíků – vídeňský řízek 

a rakouský bramborový salát 

 

 Na večeři na 

smaragdový ostrov – irská 

pastýřský sekaná, chléb 

 

Pondělí 27. 5. 

 Den začne na břehu 

řeckého moře - řecký tvarohový 

koláč 

 

 V poledne pobřeží 

Polska - polská žampionová 

polévka s brambory 

 

 Oběd uprostřed 

slovenských hor - halušky 

s brynzou a kapustou 

 

 Loučíme se 

u Balatonu - maďarský guláš 
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Karel Čapek  

Případy pana Janíka 

To se rozumí, taková obchodní 

večeře už stojí za to; zejména 

koňak byl jakýsi zvláště dobrý; 

zkrátka panu Janíkovi se 

naprosto nechtělo jít domů 

pěšky, i kývl rukou na sklepníka 

a kázal: “Auto!” Když pak vyšel 

z hotelu, viděl, že auto už čeká 

u vchodu; i vlezl dovnitř, 

zabouchl dvířka a v té náladě 

zapomněl jako na smrt, že 

neřekl šoférovi svou adresu. 

Nicméně auto se rozjelo a pan 

Janík, pohodlně složen v koutě, 

usnul. Jak dlouho jel, to 

nevěděl; ale probudil se tím, že 

se vůz zastavil a šofér mu 

otevřel dvířka pravě: “Tak už 

jsme tady, pane. Máte jít 

nahoru, pane.” Pan Janík se 

sice velmi divil, kde vlastně je, 

ale protože mu po tom koňaku 

bylo všechno jedno, šel po 

nějakých schodech nahoru 

a otevřel dveře, za kterými 

slyšel hlučný hovor. Bylo tam 

asi dvacet lidí, kteří se 

nedočkavě obrátili ke dveřím. 

Náhle nastalo divné ticho; jeden 

z pánů vstal a šel k panu 

Janíkovi: “Co tu chcete? Kdo 

jste?” Pan Janík se udiveně 

rozhlížel; poznal pět nebo šest 

pánů, – byli to bohatí lidé, 

o kterých se proslýchalo, že 

mají jakési zvláštní politické 

zájmy; ale pan Janík se do 

politiky nemíchal. “Pozdrav 

bůh,” řekl přátelsky, “tamhle je 

pan Koubek a pan Heller. Tě 

péro, Ferry! Mládenci, já bych 

pil.” “Kde se tu bere ten chlap?” 

rozzuřil se jeden z přítomných. 

“Copak on patří k nám?” Dva 

páni vytlačili pana Janíka na 

chodbu. “Kde jste se tu vzal?” 

řekl jeden z nich ostře. “Kdo 

vás sem pozval?” Pan Janík 

vystřízlivěl tímto málo 

přátelským hlasem. “Kde to 

jsem?” pravil pohoršeně. 

“U čerta, kam jste mne to 

dovezli?” Jeden z pánů seběhl 

ze schodů a vrhl se k šoférovi: 

“Vy idiote,” řval, “kde jste toho 

člověka sebral?” “No před 

hotelem,” bránil se šofér. “Mně 

odpoledne řekli, abych v deset 

hodin večer čekal u hotelu na 

nějakého pána a dovezl ho 

sem. Ten pán mně v deset 

hodin vlezl do vozu a nic mně 

neřekl; tak jsem jel rovnou sem 

–” “Ježíšmarjá,” křičel pán dole, 

“vždyť je to někdo jiný! Člověče, 

vy jste nám to zavařil!” Pan 

Janík si sedl rezignovaně na 

schody. “Aha,” řekl uspokojeně, 

“to je nějaká tajná schůze, že? 

Teď mě musíte zardousit 

a zakopat. Sklenici vody!” 

“Pane,” řekl jeden z těch dvou. 

“Vy jste se zmýlil. Tam uvnitř 

nebyl ani pan Koubek, ani pan 

Heller, rozumíte? To je omyl. 

My vás necháme odvézt do 

Prahy; musíte prominout, že se 

stalo to nedorozumění.” “Nic se 

nestalo,” řekl velkodušně pan 

Janík. “Já vím, že mě šofér 

cestou zastřelí a zahrabe 

v lese. To už je jedno. Já trouba 

mu zapomněl dát svou adresu; 

to mám z toho.” “Vy jste opilý, 

že?” ptal se neznámý pán 

s jistou úlevou. “Částečně,” 

souhlasil pan Janík. “Víte, já 

jsem večeřel s drážďanským 

Meyerem. Janík, 

velkoobchodník s papírem 

a celulózou,” představoval se 

sedě na schodech. “Starý 

závod, po dědečkovi.” “Jděte se 

vyspat,” radil mu neznámý pán. 

“Až se z toho vyspíte, ani si 

nevzpomenete, že – hm, že 

jsme vás tak vyrušili. Zcela 

správně,” mínil pan Janík 

důstojně. “Jděte se vyspat, 

pane. Kde mám postel?” 

“Doma,” řekl cizí pán. “Šofér 

vás odveze domů. Dovolte, já 

vám pomohu vstát.” “Není 

třeba,” ohradil se pan Janík. “Já 

nejsem tak ožralý jako vy. Jděte 

se vyspat. Šofére, Bubeneč!” 

Auto se rozjelo zpátky; a pan 

Janík, lišácky mrkaje, dával 

pozor, kudy ho to vezou. * 

Ráno nato telefonoval na 

policejní prezídium své noční 

dobrodružství. “Pane Janíku,” 

odpověděl mu po chvilce 

mlčení hlas z prezídia, “tohle je 

pro nás moc zajímavé. Prosím 

vás snažně, abyste se sem 

ihned dostavil.” Když se pan 

Janík dostavil, čekali ho už čtyři 

páni s tím velikým a zavalitým 

v čele. Pan Janík musel znovu 

vypravovat, co se stalo a koho 

viděl. “Auto mělo značku N XX 

705,” dodával zavalitý pán. 

“Soukromý vůz. Z těch šesti 

osob, které pan Janík poznal, 

jsou mně tři nové. Pánové, já 

vás teď nechám. Pane Janíku, 

pojďte ke mně.” Pan Janík 

seděl jako oukropeček ve veliké 

pracovně zavalitého pána, který 

přecházel velmi zamyšlen. 

“Pane Janíku,” pravil konečně, 

“především vás musím prosit: 

nikomu o tom ani slova. Státní 

důvody, rozumíte?” Pan Janík 

mlčky kývnul. Prokrista, myslel 

si, do čeho jsem se to zas 

dostal! “Pane Janíku,” pravil 

náhle zavalitý muž, “já vám 

nechci lichotit, ale my vás 

potřebujeme. Vy máte takové 

štěstí – Ono se řekne metoda; 

ale detektiv, který nemá docela 

pitomou kliku, není k ničemu. 

My potřebujeme lidi, kteří mají 

štěstí. Rozumu máme sami 

dost; ale my bychom si chtěli 

koupit šťastnou náhodu. Víte 

co, pojďte k nám.” “A co můj 

obchod?” zašeptal pan Janík 

zdrceně. “Ten povede váš 

společník; vás s tím vaším 

darem je na to škoda. Tak 

co?“Já… já si to ještě 

rozmyslím,” koktal nešťastný 

pan Janík. “Já k vám přijdu do 

týdne; ale musí-li to být… 

a mám-li tu schopnost… já 

ještě nevím; já přijdu. 


