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Čapí hnízdo 4 - poslední letošní díl 
 

Ano, toto je poslední díl tohoto školního roku, pokračování nabídnu na podzim jako závěr hnízdící 
sezóny. 
 

Sýkorčí tragédie 
 

V sýkorníku letos bohužel zemřelo všech jedenáct sýkorčat, zřejmě kvůli otravě, nejsmutnější na tom 
je, že sýkorky zemřely chvíli před svým definitivním odletem, výsledky pitvy se dozvíme během příštích 
dní. 
 

Hnízdění na pivovaru 
 

Na pivovaru se letos ze čtyř vajíček vylíhla tři čápata, prostřední ale uhynulo, se dvěma to vypadá velice 
dobře, budeme doufat, že tato čápata odletí „splnit svůj úkol“. 
 

Hnízdo v Bohuslavicích 
 

V Bohuslavicích se letos vylíhlo všech pět čápat, mají jména z českých bájí a pověstí: Bruncvík, Horymír, 
Šemík, Vesna a Pětníček; ten byl nejmenší a bohužel ani nerostl, zemřel po třinácti dnech, zbytek jeho 
čapí rodinky ale vypadá zdravě, všichni jsou kroužkovaní. Do odletu jim zbývá měsíc. 
 

Josef Turek, G1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tip na výlet 
 

Nevíte, kam jít? Mám pro vás návrh, který by 
stál za zkoušku. 
 

Sobotín – granátová skála 
 

Máme tady lokalitu nádherných jesenických 
granátů. Jedná se o státem chráněnou oblast, 
takže musíme dávat pozor. Granátová skála se 
rozprostírá na kopci nad vlakovým nádražím 
v Sobotíně. Dojdeme k ní po zelené turistické 
stezce. Pod skálou uvidíme ceduli s historií 
této oblasti. My ale chceme najít granáty. To 
musíme kousek lesem, vylézt nad svah a tam 
už bychom měli vidět rudé granátky zdobící 
obyčejné kameny. Některé mohou být až dva 
centimetry veliké! Nejsou to sice diamanty, ale 
nečekanou krásou potěší.  
    Nina Berková, G1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezlepková vánočka 
 
 

Na poliš je třeba: 
200 g bezlepkové mouky 
2 g droždí (rozmícháme ve vodě) 
200 g vlažné vody 
 

Suroviny smícháme v uzavíratelné dóze 
a necháme kynout přes noc. 
 

Následně přesuneme do mísy a přidáme: 
150 g mléka či kefíru 
2 vejce 
140 g cukru (z toho 20 g vanilkového cukru) 
125 g másla 
 
Vše smícháme a přisypeme do směsi: 
300 g mouky Jizerka 
3-4 g soli 
150 g rozinek a mandlí 
20 g másla na vymazání formy 
 

Vypracujeme těsto, bude poměrně lepkavé a 
delším mísením se nezlepší. Do volně pletené 
verze trochu chia, do formy to není třeba. Na 
konci hnětení přidáme rozinky, brusinky a celé 
mandle.  
Necháme hodinu kynout v teple, pak přes noc 
v lednici v uzavřené nádobě. 
Poté přesuneme do máslem vymazané formy 
a necháme dokynout. Orientujeme se podle 
zvětšení, nenecháme ale překynout, pak padá 
a má brousek. 
Pečeme asi hodinu na 180 stupňů, na poslední 
hodinu někdy opatrně vyklápíme a necháme 
dopéct na volno. Hotovo! Dobrou chuť. 

Johana Kovářová, G1 
maskrtnica.cz

http://maskrtnica.cz/


Rodák ze Šumperka na Zlaté tretře?! 
 

Zlatá tretra je ostravská soutěž, která letos zahájila svůj jubilejní 60. ročník. Sjíždějí se sem sportovci      
z celého světa. Letos nás ale na tomto sportovním setkání čekalo velké překvapení. Závodu na 3 000 m 
se zúčastnil i rodák ze Šumperka – Vojtěch Král. Pro nás, studenty šumperského gymnázia, je určitě 
zajímavé, že jeho starší bratr a sestra jsou absolventi naší školy. 
Vojta je orientační běžec z klubu Severka Šumperk. Věnuje se tomuto sportu profesionálně a účastní 
se závodů po celém světě. Na Zlaté tretře sice skončil poslední, ale zaběhl krásný čas 8 minut a 20 
sekund. Není to jeho rekord, ale je to čas jen o tři sekundy horší než jeho „osobák”. 
Takže i takto malé město, jakým je náš Šumperk, má velmi úspěšné sportovce… 

Matěj Heiser, G1 
Zdroj: ČT sport 

 

Já chci pejska 3 
 

Než si přivezeme pejska domů… 
Než pejska přivezeme domů, měli bychom pro něj mít na klidném místě (nejlépe v rohu místnosti) 
nachystaný nějaký košík vystlaný dekou či podobný typ pelíšku, také dvě misky – na vodu a granule     
(až se rozkouká); radost bude mít i z hraček. 
 

Jedu si pro tebe! 
Už je to tu! Den D. Dnes si jedeme pro psa. Před odjezdem zkontrolujeme, zda máme vše řádně 
připraveno. S sebou vezmeme obojek a vodítko (můžeme si připravit i cestovní láhev). 
 

Vítej doma! 
Doma mu ukážeme jeho místo s pelíškem a dáme mu prostor na adaptaci. Také mu ukážeme jeho 
misky, v nichž bude mít vždy čerstvou vodu a 2x až 3x denně granule nebo kapsičky aj. 
 

Začátek… 
U vás pejskovi začíná nová etapa jeho života. V začátcích se nejprve snaží zjistit, kdo je v jeho smečce 
vůdcem, kdo ke smečce patří, a proto je poněkud bázlivý. Než si u vás zvykne, přátele a ostatní 
návštěvníky od něj držte dál. 
 

Ve čtvrtém díle této minisérie se podíváme na trénink psa. 
Sofia Horčicová, G1 

 
 


