
 1. Jiskráč  96
 2. Matouš  87
 3. Anika  84
 4. Smajlík  83
 5.-7. Bambule  75
 5.-7. Ilkka  75
 5.-7. Zubr  75
 8. Martin  71
 9. Teri  68
10. Maru  64
11. Brepta  63
12.-13. Brzdička  55
12.-13. Tarzan  55
14. Kubys  42
15. Elinka  40
16. Lumík  37
17. Bára  28
18. Mára  26
19. Pepíno j.h.  25
20. Lískáč  24
21. Šikula  23
22. Terča   9
23. Áďa   8
24. Orobinka   6
25. Lulu   3
26.-27. Kuba   2
26.-27. Adam   2
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co bylo...
● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [5. 3. 2020]
 Zahajujeme hrou – honičkou, kterou Bobřice
nazvaly trefně „Koronavirus“. To jsme ještě netušili,
jak to celé zanedlouho dopadne. Dalším bodem
programu byly štafetové závody – vysílání morseov-
kou, podlézání mezi nohama, přeskoky přes kozu.
Tedy kozy. Nakonec projíždíme uzly. Lepší se to,
lepší, ale trénujte!
 Po naší oddílovce ještě krátká informační schůzka
k letnímu táboru a závodům vlčat a světlušek.

bodování
 1.  ŽRALOCI Ø 64,5
 2. CHOBOTNICE Ø 46,0
 3. BOBŘICE Ø 42,5
 4. RACCI Ø 29,8
100% docházka se těžko hodnotí,
v březnu jsme stihli pouze 2 plno-
hodnotné oddílové podniky. Obou se
zúčastnili:
Bambule, Smajlík, Brepta, Teri, Matouš,
Jiskráč, Brzdička, Ilkka, Martin, Tarzan
a Zubr

J e d n o t l i v c i
D r u ž i n y

www.facebook.com
/osmyoddil

www.8ovs.cz

● STOPAŘSKÁ VÝPRAVA [7. 3. 2020]
 V 7.20 sraz na nádraží. Velký jedou do Jizerek, tak
je nás hodně. My ale vlakem nejedeme... Racci mají
stoprocentní neúčast, proto Žraloky dělíme na dvě
půlky, abychom měli 4 družiny. Vyrážíme směr
Krnsko. V 8.45 jsme u mostu, na louce se
setkáváme s Fretkou, dělíme se na skupinky a
vyrážíme na čtyři stanoviště v následujícím složení:
1.  Ivča + Chobotnice (Bambule, Smajlík, Brepta) –
Hrádek v Pískové Lhotě,
2.  Brzda + Žraloci 1 (Matouš, Ilkka, Zubr, Martin) –
hradiště nad Vlčím dolem,
3.  Honza + Žraloci 2 (Tarzan, Brzdička, Jiskráč) –
hradiště Hrušov,
4.  Jana + Bobřice (Anika, Teri, Maru) – hradiště
Jizerní Vtelno.
 Fretka s Benem vyrážejí s Honzou a spol. Na
stanovištích čekáme do 10.30, než na své místo
dorazí všechny skupiny, hlavně Žraloci 2, kteří to
mají nejdál. Zahajujeme hru, družiny schovávají
obálky s úkoly pro ostatní a vyrážejí na první úseky.
Na těchto úsecích všechny družiny značí šipkami,
indiánskými značkami a také rýží. Ta je v lese
celkem slušně vidět. Je slizko, prší. Zima. Bahno.

 Jsme hned jak čuníci, trasy zhusta nevedou po
cestách, zato přes rokle a hory doly. Klouže to.
Jezdíme dost často po zadku. Postupem dne déšť
ustává a docela se otepluje.
 Značení prvních úseků trvalo dlouho, ale potom už
cesta ubíhala rychleji. Jediná družina, která zvládla
obejít všechny čtyři úseky a vrátit se na výchozí
místo, byla družina č. 4. Holky se celkem slušně
orientovaly, bez problémů hledaly značení, které
zanechaly ostatní družiny. A hlavně neztrácely
dobrou náladu a snažily se, i když už to bylo dlouhé.
Dokonce kromě daných úkolů plnily dobrovolně
i další, třeba vymýšlely svůj vlastní táborový jazyk,
jak jsme si to dali za úkol na oddílovce.
 Úseky byly značené velice dobře, Bobřice bloudily
jenom krátce nad Vlčím dolem. O to víc je mrzelo, že
úsek, který značily, až tak bez problémů nebyl. Na
louce u Jizery někdo zřejmě, jistě neúmyslně,
poškodil šipku, což byla pro ostatní komplikace. Ale
byly tam i jiné nedostatky, např. špatně označený
dopis, který jejich následovníci nenašli. Brzdova
družina zase zapomněla na svém výchozím
stanovišti schovat úkol, nicméně díky mobilům jsme
se rychle domluvili a Chobotnice vše napravily. Také
nás jedna velikánská Žraločí šipka uprostřed louky
navedla do opravdu veliké louže, spíš malého jezírka
na podmáčené louce. Na svém posledním úseku
Bobřice dokonce předběhly Chobotnice, které trochu
zakufrovaly a došly až skoro do Hrušova.

1. 2. 3.
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 DRUHÝ DUBNOVÝ TÝDEN:
 Pokračuje zdatnost a plnění skautského zákona
a denního příkazu, to snad není třeba psát.
 NOVĚ:
 Tam, kde zrovna jste (doma, u babičky, na
chatě…), udělejte malé pozorování. Zjistěte, kde
vychází sluníčko, kde zapadá. V kolik hodin svítí do
jednotlivých oken. Potom nakreslete do zápisníku
plánek bytu, patra domu, kde probíhá pozorování,
zakreslete i dráhu sluníčka a zapište hodiny.
Nezapomeňte nakreslit i severku. Zjistěte, v kolik
hodin sluníčko vychází a vstaňte na východ slunce
J… Bonusová otázka: Je v létě, když platí letní
čas, v poledne sluníčko nejvýš?
 Na táboře vyrobíme sluneční hodiny!
 Hodně z vás posílá zápisky z deníků se
splněnými úkoly a někteří i s dalšími svými
aktivitami a pozorováními. Pěkně vám to přibývá.
Je skvělé, že ve skautské činnosti spousta z vás
tímto způsobem pokračuje, i když se nemůžeme
vidět na schůzkách a na výpravách. Velké
poděkování patří všem rodičům za podporu.
Pokračujte dál, nezapomínejte na skautské zákony
a jednejte podle nich. Snad se brzy uvidíme na
schůzce nebo na výpravě.
 Á Á Á Á Á H O J !

 Odpověď na otázku z minulých „Očí“:
1. Antonín Benjamin Svojsík
2. Josef Rössler-Ořovský
3. Robert Baden-Powell

 S dvoutřetinovou úspěšností odpověděly pouze
Anika a Elinka (obě zaměnily J. R. Ořovského
za E. T. Setona).
 Stále trvá pozorování a zapisování drobných
zajímavostí z běžných cest po městě a jeho okolí.
Nové úkoly z „Očí“ vám dávat nebudeme, sledujte
maily a plňte dané činnosti, jak nejlépe to půjde.

 Činnost oddílů zůstane minimálně do konce
dubna utlumena. Ale budeme stále v kontaktu
alepoň na dálku! Buďte připojeni, sledujte zprávy
a plňte úkoly!

...co bude

otevřené oči

...................................

...................

Osmý oddíl vodních skautů Mladá Boleslav



 KOLIK KANOÍ JE V LODĚNICI A KOLIK PRAMIC?
 Hodnotili jsme zvlášť vyluštění šifry a zvlášť odhad
počtu plavidel. Pramic je v loděnici 7, oddílových
kánoí jsme napočítali 26 a ještě je zde uloženo
7 kánoí městské půjčovny. U celkového počtu lodí
jsme tolerovali odchylku ±5 kusů.
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Bobřice 20 5 5 5 5 5 45 1.
Chobotnice 15 0 5 10 5 5 40 2.-3.
Žraloci 1 15 5 5 5 5 5 40 2.-3.
Žraloci 2 10 0 5 2 5 4 26 4.
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 Nakonec se scházíme v Zámostí na autobusové
zastávce a čekáme na odvoz zpět na hlavní nádraží
Brzdovic dodávkou. Všichni dorazili, Chobotnice a
Žraloci 1 obešli tři ze čtyř úseků, Žraloci 2 zvládli
dva. Některým chyběla trochu vytrvalost, zkrátka je
potřeba se nepoddávat sám sobě… To byla ale
jenom malá skvrnka, jinak se všichni snažili a
náročnou stopovací zvládli tak, jak to šlo nejlépe.
 Výsledky jshou shrnuté v tabulce

● ...A PAK UŽ PŘIŠLA EPIDEMIE
 Stopařská výprava byla na nějakou dobu náš
poslední oficiální podnik. Od 11. března se kvůli
koronaviru začala postupně zpřísňovat opatření,
která mají zpomalit jeho šíření. Zavření škol,
nouzový stav, zákaz sdružování atd. Ještě jsme ve
čtvrtek 12. března stihli poslední setkání.
 Schůzku jsme sice zrušili, ale nabídli jsme
venkovní procházku s pozorováním v lese. Pár dětí
přišlo…
 Na začátku na louce hrajeme hru na dodržování
odstupů, Ilkka říká „kořonaviřus“. Hru na odstupy
vyhráli Brepta a Marek. Procházka kolem Viceny,
nahoru roklí a po poli zpět k čističce. Pozorujeme
stromy, rostliny, zvířata… Buky, duby, dutohlávky,
dymnivky, srnky – ty jsme samozřejmě vyplašili...
 Ke konci schůzky každá družina dostala buzolu a
jeden ze směrů sever, jih, východ, západ, úkolem
bylo rozmístit se po 25 krocích daným směrem.
Vytvořili jsme krásnou živou směrovou růžici.
 Další schůzky jsme už v souladu s vládními
nařízením museli zrušit…
 Činnost ale rozjíždíme i od domácích krbů.

z a p s a l a    J a n a

Žraloci 1
objevili
dokonce

stopy Zubra!
J

F

● 26. března, třetí týden
 Závody vlčat a světlušek jsou pro letošek zrušené.
Budou příští rok, jako olympiáda... 
 Trvá cvičení a dodržování skautského chování J.
K tomu pro tento týden přidáváme (všechny
odpovědi a splněné úkoly budou normálně zahrnuty
do bodování):
 Ze skautské stezky: Vyber si ve svém okolí
strom, který se ti líbí, vylez na něj a potom zase slez.
Popros někoho dospělého, aby na tebe přitom dával
pozor. Urči, o jaký strom se jedná, a nakresli ho do
zápisníku. Pokud najdeš list, můžeš ho tam nalepit.
 Měli jsme jet zítra na vodu. Tradiční výprava
„Odemykání Jizery a Kamenice“ se neuskuteční po
hodně dlouhé době... Alespoň malou vzpomínku
věnujeme formou šifry, odpovědi posílejte do pondělí
30. 3.:

● 2. dubna, čtvrtý týden
 Informujeme, že se oddíl podílí na vydávání
dezinfekčních prostředků. Akce probíhá po tři dny,
jsme na stanovištích u 6. ZŠ, u MŠ v Habeši a na
Michalovicích.
 Připomínáme: Činnosti zaměřené na fyzickou
zdatnost (kliky, dřepy, švihadlo...) a průběžné
plnění zákona a denního příkazu trvá stále. Pište,
kreslete, foťte do deníků...
 A k tomu přidáváme: je jaro, všude už to kvete,
určitě chodíte ven, do lesa, na procházky, na
zahradu... Zkuste nějakou takovou procházku
pojmout jako malou výpravu:
 - napište, kam jste šli,
 - nakreslete plánek cesty a pochodový film,
 - cestou si zahrajte nějakou malou běhací hru,
jako hrajeme na začátku schůzky (děti si připravují
samy...),
 - pozorujte přírodu (rostliny, zvířata, stopy),
pište, kreslete, foťte, co jste našli,
 - najděte a vylisujte do deníku křivatec žlutý,
 - zkuste uvázat na stromě lodní smyčku,
 - zkuste něco dalšího - např. rozdělat oheň,
zahrát si na „brtníky“, jít část cesty pozadu, poslepu
s navigací, se svázanýma nohama ... nebo něco
úplně jiného, co vymyslíte,
 - vše zapište do deníku a pošlete.
 Nemusíte vše splnit za jeden den, přizpůsobte si
podle vlastního režimu... Přejeme všem pevné zdraví
a těšíme se na brzké shledání.

Elinka se těší
na léto

Smajlík jezdí na vodu
alespoň doma

na koberci

Šikulův deník

FFF

piškoti v karanténě................... ...............

Chobotnice

Kubys dodá
listy později



O princezně Sedmikrásce
Žilo bylo jedno království, jmenovalo se
Květinové, podle toho, že na královské

zahradě byly jenom kytky a na zámku je
všichni moc zbožňovali. Jako to tak chodí,

narodila se jim dceruška. Byla moc
krásná, tak jí začali říkat Sedmikráska.
Říkalo se, že Sedmikráska je nebeské

jméno. Sedmikráska rostla a rostla, až
vyrostla do krásy. Když jí bylo osmnáct,
tak tatínek, pan král, vyhlásil, že o ruku
princezny Sedmikrásky se může ucházet

ten princ, který přinese nejhezčí a
nejšlechetnější kytku, a princezna

rozhodne, kterého si vezme ženicha. A to
dal král rozhlásit široko daleko. O týden
později se sjeli princové ze všech koutů
Květinového království. Princové stáli v

dlouhé řadě před princeznou
Sedmikráskou, nesli růže, narcisy,

levandule, tulipány a dokonce i orchideje.
Když přišel na řadu poslední princ, tak

jeho kytka princeznu zaujala nejvíc. „Jak
se jmenuje?“ otázala se princezna.

„Nevím, můj orel ji utrhnul v oblacích.“
„Tebe chci, ty máš nejhezčí květinu. A víš

co? Bude se jmenovat po mně
Sedmikráska.“ A byla svatba. A od té doby
se říká nebeské kytce nebeským jménem. Bobricev

Bobricev

Žraloci 1

Žraločí pohádka
Byla jedna statná květina jménem
Sněženka. Byla tak krásná, že ten,
kdo se na ni podíval, tomu na tváři
vykouzlila úsměv, ale jednou přišel
do lesa zlý vandrák a všechno ničil.

Kopal do kytek, hub a malých
stromků. U Sněženky se zastavil,

když ji uviděl, naskočil mu na tváři
velký úsměv a už nikdy neublížil

přírodě.

● 18. března, druhý týden
 V této době je pro děti nejlépe pochopitelné, že
skaut je skautem vždy a za všech okolností
a nezáleží to jenom na účasti na oddílových
podnicích (i když je to také důležité). Naši činnost
úplně nepřerušujeme, každý, i ten nejmenší Piškot,
by se měl chovat podle zákonů vlčat a světlušek.  
 Všichni Piškoti je mají znát. 
 Kluci to mají zdánlivě jednoduché: VLČE SE
NIKDY NEPODDÁ SAMO SOBĚ, VLČE SE VŽDY
PODDÁ STARÉMU VLKU. Ale znamená to vlastně
úplně všechno, že mají poslouchat, pomáhat jiným,
nelhat, nenechat se zastrašit (i třeba těžkým
úkolem), dodržovat hygienické návyky (např.
nepoddat se sám sobě, když se mi ráno nechce se
mýt atd. J). V této době se chovat odpovědně, na
veřejnosti nosit roušku (lze vyrobit i ze skautského
šátku), smrkat do kapesníku, zakrývat si ústa při
kýchání...
 Holčičky mají konkrétnějších pět bodů, které
ovšem znamenají v podstatě totéž:
 ŽABIČKA - VŽDYCKY MLUVÍ PRAVDU
  - JE POSLUŠNÁ
  - POMÁHÁ JINÝM
  - JE STATEČNÁ A VESELÁ
  - JE ČISTOTNÁ
 Denní příkaz:
 Vlčata: KAŽDÝ DEN ASPOŇ JEDEN DOBRÝ
SKUTEK,
 Žabičky: BUĎ LEPŠÍ DNES NEŽ VČERA
 Vyhlašujeme tedy následující – samozřejmě
dobrovolnou, ale bodovanou J – činnost:
1.  Přepsat do zápisníku zákony (kluci klučičí
a holčičky holčičí) morseovkou (někdo už to má ...)
2.  Přepsat si do zápisníku morseovkou denní příkaz
vlčat/žabiček. 
3.  Každý den si napsat, jak se mi podařilo plnit
zákon.
4.  Každý den si napsat, jak se mi podařilo plnit
denní příkaz.
5.  Abychom úplně nezlenivěli: Každý den udělat 60
dřepů, nejméně 10 kliků a 5 minut skákat přes
švihadlo. Zapsat do zápisníku.
6.  Opakovat uzly.
7.  Ze Světýlka si udělejte, co uznáte za vhodné, ale
kdo se naučí na straně 34 - 35 skautské osobnosti
a na straně 23 se naučí uzel dobrého skutku, tak
bude mít náskok a body J.
 Pozn.: Uzel dobrého skutku je možné použít na
uvázání šátku místo turbánku. Vzhledem k tomu, že
Piškoti turbánky pořád ztrácejí, je na místě ho umět,
abych jim to všem nemusela vázat sama J...       
 Můžete splnění úkolů naskenovat nebo vyfotit
a třeba do týdne poslat.

Bára uzluje...
Jiskráč připomíná
výročí naší vlajky

Lumík vyrobil
ptačí budku

Jiskráčova vlastnoručně
vyrobená rouška

Matoušův
karanténní deník

z výpravy......................................................................



Tři králové proti zlu

KDYŽ V PRAZE PRVNÍ JARNÍ DEN zASNĚŽÍ
             E                        A
Když v Praze první jarní den naposled zasněží
       E                         A
a padá tma na parky, zdi, věže a nábřeží
           G#                  A
pak hvězdy zablikají šifrované signály
         D                       H7
potkávám děje, které se tu kdysi udály

Už nocí spěchá stín, jak tehdy spěchával tu
odnáší do úkrytu vysílačku Spartu
ze které odezněla do éteru depeše
pro generála Ingra a Edvarda Beneše

V tom šeru lehce zaměníš jeden stín za jiný
tenhleten má protáhlou tvář docenta Krajiny
v průkazech mají psána jiná jména, jiný věk
jdou jak tři králové - Balabán, Mašín, Morávek

           A          Am        E
R: Už zase víčka oken zatemnění sklopilo
           G#                        A
   i písmo vyhlášek se čerstvé krve napilo
              G#                      C#m
   a jen těch stínů pár přehlíží jeho výstrahu
               F#           Am                 E
   když od Hradčan se dívá lebka s hnáty na Prahu

Nad odboj stáhla se už mračna jako smola
však občas ještě jedna z vysílaček zavolá
směrem na Woldingham, kde je londýnský adresát
zprávy, co předal agent A - čtyřiapadesát

Však slaví úspěch přepadová mašina
postřelí na schodech podplukovníka Mašína
a Petschkův palác je do pekla hlavní brána
čeká ho stejný osud jako Balabána

Jinak se marně brousí drápy hnáty nad lebkou
když třeskot pistolí se ozývá Pod Terebkou
kde se pár kožeňáků hroutí zády ke stěně
a Peltán s Morávkem se spouštějí po anténě

R: Už zase...

V té Praze, kde je smrt už každodenním hostem
zní štěkot výstřelů v šeru za Prašným mostem
kapitán Morávek střílí za své dva druhy
je první jarní den, rok čtyřicátý druhý

Však přestože mnohý z výstřelů trefí do cíle
kožené kabáty jsou dnes v smrtelné přesile
a když se pod topoly blíží parkem jako zeď
potom i Morávkova zbraň už zazní naposled

Mnozí z našich se už cvičí podsypávat hrách
těm stínům, které chodí s pistolemi po kapsách
a které hledají svou konspirační adresu
protože první výsadky už padly do lesů

R: Už zase...

Když v Praze první jarní den naposled zasněží
a padá tma na parky, zdi, věže a nábřeží
pak hvězdy zablikají šifrované signály
         F#          Am             E
potkávám děje, které se tu kdysi udály

hudba: Aleš Maudr
text: Honza Vyčítal

kresba z titulní strany komiksu „Tři králové“
napsal Zdeněk Ležák, nakreslil Michal Kocián (Argo 2017)

Josef Balabán

 Tři králové neslaví svůj svátek pouze 6. ledna. Na
stejnojmennou odbojovou skupinu se vzpomíná také
21. března, v den, kdy byl za dramatických okolností
dopaden její poslední člen Václav Morávek. Trojice
bývalých vojáků patřila mezi nejúspěšnější odbojové
buňky a přes dlouhodobou snahu nacistů o její zničení
se dařilo triu mužů gestapu několik měsíců unikat
a navíc se mu otevřeně vysmívali.

Josef Mašín

Václav Morávek

 „Téměř každou noc u nás bylo gestapo, chtěli u nás
nachytat otce. Vyslýchali nás a pamatuji si, že vždy
rozházeli celou domácnost,“ vzpomíná dcera Josefa
Mašína Zdena. Otec rodinu navštěvoval, před dětmi se ale
rodina snažila návštěvy utajit. „Při jedné návštěvě v zimě
na přelomu let 1940 a 1941 jsem se v noci probudila
a najednou jsem ho viděla nad sebou a začala jsem volat:
„Tati, tatíčku!“ On rychle odskočil, já jsem se v posteli
vztyčila a hrozně jsem vyváděla. Maminka s babičkou mi
ale řekly, že se mi to zdálo, protože měly strach, abych to
pak někde neřekla. To by nás všechny popravili. To bylo
moje poslední shledání s otcem,“ dodává Mašínová.
 Asi největší sabotážní akcí, na které se skupina
podílela, byly pumové útoky v Berlíně v září 1939
u policejního ředitelství, u ministerstva letectví a na
nádraží. Činnost skupiny byla ale jinak převážně
zpravodajská. Pražskému gestapu skupina dlouhodobě
pila krev. Nacisté se snažili o jejich dopadení,  muži  ale
unikali a ještě si z gestapáků utahovali. Typickým
příkladem jejich hříček byla například situace, kdy si
Václav Morávek nechal v hospodě připálit cigaretu od
gestapáka Oskara Fleischera, který se snažil Tři krále
dopadnout. Fleischerovu nadřízenému Hansi Ulrichu
Geschkemu o několik dní později přišel dopis. „Oskare, ty
bídáku! Vsadil jsem se s Mašínem a Balabánem, že si od
Tvého doutníku zapálím cigaretu.  Vsadil  jsem  se  o  tisíc

Honza Vyčítal
(1942 - 2020)

Tramp, kytarista,
zpěvák, ale hlavně
kreslíř a textař, bez
kterého by naše zpěvníky
byly o dost chudší.
Napsal skvělé české
texty k takovým peckám,
jako je „Oranžovej
expres“, „Blízko Little
Big Hornu“ nebo „Když
náš táta hrál“.

Ve svých autorských
písních často
přezpívával české
příběhy dvacátého
století („Battledress“,
„To tenkrát v čtyřicátom
pátom“).

Na svůj poslední vandr
se Honza Vyčítal vydal
1. března.

 Jako první padl do rukou nacistů Josef Balabán.
Gestapo jej zatklo při schůzce s jinými odbojáři, mezi
kterými měli Němci své konfidenty, 22. dubna 1941.
Přestože byl krutě vyslýchán, nevyzradil žádné informace
ani o Morávkovi, ani o Mašínovi. Ti tak mohli dál
pokračovat ve vysílání prostřednictvím vysílačky Sparta
II. Balabán byl odsouzen k smrti a popraven za prvního
stanného práva 3. října 1941 v ruzyňské jízdárně.

korun a oznamuji Ti, že jsem sázku v úterý vyhrál. Zanech
týrání českých lidí, nebo Ti to přijde draho! Víme o tobě
a pomstě neujdeš! Na to nezapomeň,“ stálo v dopise.

 Měsíc po Balabánovi gestapo dopadlo také Mašína.
Společně s Morávkem a radistou Františkem Peltánem,
který bývá někdy označován za čtvrtého ze Tří králů,
vysílal 13. května 1941 důležitou depeši do Londýna. Na
dveře jejich konspiračního bytu v Čiklově ulici (dříve Pod
Terebkou) ale zabušilo gestapo. Mašín kryl střelbou
prchajícího Morávka a Peltána. Ti se spustili z okna po
anténním drátu vysílačky. Morávek při tomto manévru
přišel o prst. Prchajícího Mašína, který se snažil
z obklíčení prostřílet, gestapáci zraněného dopadli. Ani
on ale po zatčení a mučení nikoho neudal, přestože ho
nacisté vydírali a hrozili, že ublíží jeho rodině.
 Nejdéle odolával stíhání Václav Morávek, který od
května 1941 zůstal sám. I nadále udržoval spojení
s dvojitým agentem Thümmelem a spolupracoval také
s paravýsadkem Silver A, který do protektorátu seskočil
společně se skupinou Anthropoid 29. prosince 1941.
Morávek se jako jediný nedostal do rukou nacistů živý.
Gestapo jej dopadlo 21. března 1942, když se pokoušel
osvobodit svého spolupracovníka Václava Řeháka.
Zemřel po přestřelce poblíž Prašného mostu.

 text: Aneta Černá, info.cz (kráceno)
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