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Banánové placičky/palačinky 

 

Ingredience 
2 banány 
2 vejce 
olej 
dle chuti kokos, skořice, marmeláda, tvaroh,… 

 

Postup 
Banány rozmačkáme v hlubokém talíři vidličkou na kaši, přidáme vejce a vše dobře promícháme. 
Nepřidáváme mouku, ani cukr, ale například trošku kokosu nebo skořice pro obměnu chuti ano! 
 
Na rozpálenou pánev dáme pár kapek oleje. Lžící nabíráme banánové těstíčko, které klademe v podobě 
placiček na rozpálenou pánev a smažíme z obou stran dozlatova. Pro lepší manipulaci otáčíme jen 
jednou, až když je strana zcela zlatá. 
 
Smažení palačinek je trochu složitější, protože jsou větší a těsto je velmi křehké a nadýchané. 
Doporučuji vyzkoušet otáčení palačinek ve vzduchu bez obracečky, ale jen pokud máte v ruce grif! 
 
Zdobíme dle vlastní chuti, použít můžeme vše, co dáváme na klasické sladké palačinky. 
 
Dobrou chuť 😊! 

Kateřina Prečová, G1 

 

 
 
 



2 
 

Recenze knihy 2 

 
Vítáme vás u další knižní recenze. 
Dnes bychom se podívali na knihu Psí poslání. 
Je to super kniha pro dívky i chlapce od 10 do 
15 let. Zaujme nejen milovníky psů. My 
bychom ji zařadily mezi zlatý střed a věříme, 
že vás osloví stejně jako nás. Spisovatel 
Cameron Bruce dal do příběhu celé své srdce a 
výsledek se povedl. I filmová verze měla velký 
úspěch. Cameron je přesvědčený, že jeden pes 
se může narodit několikrát za sebou, aby se 
mohl zdokonalovat v rozličných dovednostech 
a aby mohl čím dál tím lépe chápat člověka. 
Tedy i hlavní hrdina knihy se na svět vrací 
znovu a znovu. 
Malá upoutávka: 
Jaký je smysl života? Proč tady vlastně jsme? 
Má to všechno nějaký smysl? A proč jídlo z 
odpadků chutná mnohem líp? 
Příběh je napsán očima pejska jménem Bailey, 
který ve svých životech hledá své poslání, 
během toho zažije mnoho dobrodružství a 
pozná nové a nové lidí. Tento dojemný příběh 
o smyslu života je opravdu kniha stvořená pro 
pejskaře a všechny citlivé duše. 
          Martina Pospíchalová a Tereza Bartošová, G1 

 

Bolen dravý 

Bolen dravý je jediná kaprovitá ryba, která se 
živí výhradně dravým způsobem. Proto takový 
přívlastek jeho pojmenování! Bolen je naše 
původní ryba, pochází z řek, a proto má 
protáhlé tělo, aby mohl odolávat proudu. Tře 
se od března do června; mají padesát tisíc až 
půl milionu jiker. Dnes bolen žije jak 
v tekoucích vodách, tak i v stojatých, ale 
většinou se ve stojatých vodách nedokáže 
vytřít, protože to dokáže jenom ve vodách, 
které mají silný přítok. Boleni se loví 
především na přívlač, a to tak, že je nástraha 
táhne co nejrychleji vodou, ale někdy se dá 
nachytat i na pečivo (na mlaskačku). Bolen má 

nejlepší zrak ze všech ryb. Zdeněk pospíšil, G1  

 

 

Indycar 

Indycar. Co se vám vybaví při vyslovení slova 

Indycar? Jestli si představíte indická auta, tak 

to jste na omylu, a tudíž čtěte dál. Indycar je 

organizace, která zastřešuje sérii formulových 

závodů, které se jezdí v Severní Americe. První 

série se konala v roce 1996 a v prvních letech 

nenalákala ani špičkové týmy, ani piloty. Vše 

se změnilo po roce 2000. Jednoho dne se 

koukl na závod pan Andretti, mistr světa ve F1 

a nesmírný boháč, který založil vlastní tým. 

Poté se začaly účastnit závodů i další dobré 

týmy. Nejslavnějším závodem je 500 mil 

Indianapolisu, který se jede vždy poslední 

květnový víkend. Je to závod na 200 kol po 2,5 

mílích (asi 805 km). Letos nová sezóna 

„amerických formulí“ právě začala. Již se jely 

dva závody. První byl Velká cena Alabamy. Ten 

druhý hostil St. Petersburg na Floridě. Oběma 

těmto závodům dominovala auta s motorem 

Honda. I když jimi nejsem zaujatý, musím 

uznat, že se „sekačky“ vytáhly. První závod 

vyhrál Alex Palou s vozem Chip Ganassi Racing 

a druhý závod ovládl jezdec Andretti 

Autosportu Colton Herta. Co se nováčků týče, 

nejlepší byl vysloužilý jezdec Formule 1 

Romain Grosjean, který skončil na 10. a 13. 

místě z 30. 

Jakub Szostek, G1 

 

Smutná zpráva 

Dne 7. 5. 2021 jsme se dozvěděli jednu velice 
smutnou zprávu! Zemřelo jedno z čápat 
z minulého roku, bylo nalezeno dne 14. dubna 
2021 mrtvé po zásahu elektrickým proudem,  
a to ve středním Maďarsku. Mnoho lidí je  
smutně dojato, protože Bivoj byl nejsilnější 
z čápat minulého roku, byl prvorozený.        
Více informací na stránkách čapího hnízda        
v Bohuslavicích: 
https://www.capibohuslavice.cz/2021/05/07/
bivoj-zahynul/ A ve videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=UpHargt
xXZg 

    Josef Turek, G1

https://www.capibohuslavice.cz/2021/05/07/bivoj-zahynul/
https://www.capibohuslavice.cz/2021/05/07/bivoj-zahynul/
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Krásy a zajímavosti české republiky…       

             
Hrubý Jeseník je druhé nejvyšší pohoří České republiky, a nejen z tohoto důvodu slibuje velmi krásné 

pěší túry a rozhledy. Nejvyšší horou je Praděd s typickým vysílačem na vrcholu. Ten vynechá málokterý 

návštěvník Jeseníků. Pojďme se tedy podívat, jaké krásné výšlapy se zde dají podniknout. Praděd je 

nejvyšší horou zároveň celé Moravy, je vysoký 1491 m n.m. a je pátou nejvyšší horu České republiky. 

Na jeho vrcholu stojí televizní vysílač s rozhlednou, ze které je nádherný výhled na celé Jeseníky, za 

krásné viditelnosti až s dohledem na pohoří Králického Sněžníku, území Polska a na Šumperk. Váš výlet 

může začít na parkovišti Hvězda u autobusové stanice nad Karlovou Studánkou, kde lze nechat své 

auto. Lépe je však vyjet autem za mírný poplatek až na Ovčárnu, kde zaparkujete, nasadíte batohy a 

výlet může začít. Tento výšlap je nenáročný, tam i zpět cca 7,2 km po asfaltce, když po cestě navštívíte 

chatu Barborku, pak ujdete zhruba 8 km. Praděd je však přístupný i z dalších stran, z nichž jsou výšlapy 

mnohem obtížnější. Chcete-li se dát opravdu více do těla, pak zvolte cestu z Koutů nad Desnou po 

modré podél řeky Desné k dolní nádrži pro přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, odtud 

Divokým dolem strmě vzhůru až na Hřebenovku E3 k rozcestí pod Pradědem. Odtud je to pak již kousek 

do cíle. Cesta tam a zpět je dlouhá cca 24 km a má převýšení více jak 900 m. Je to výlet jen pro zdatné 

turisty, na celý den. Jednodušší cesta, i když poměrně dlouhá, je po hřebenech (tam a zpět je cca 20 

km dlouhá), kterou můžete začít na Červenohorském sedle ve výšce 1 011 m n.m. Vyrážíte po 

Hřebenovce E3 od Červenohorského sedla na Výrovku (1 167 m n.m.), pak dále na Malý Jezerník (1 208 

m n.m.) a Hřebenovkou až na Švýcárnu (1 310 m n.m.). Zde máte asi dvě třetiny cesty za sebou, čeká 

Vás však další, 3km cesta s převýšením skoro 200 metrů. Velkou motivací se pro Vás však stane 

občerstvení na Pradědu, odpočinek a krásný rozhled do krajiny. Na Praděd se dostanete také na 

horských kolech, a to po vyznačené trase. Tato cesta je podle mého ta nejobtížnější (převýšení má více 

jak 900 m, délka trasy tam a zpět je téměř 30 km), když ji však nahoru zvládnete, námaha se Vám 

vyplatí, protože cesta dolů je pak pocitově úžasná. Cesta začíná na parkovišti před ski areálem 

v Koutech nad Desnou, pojedete směrem na Červenohorské sedlo, pak po žlutozelené pod Hřbety přes 

Petrovku na Kamzík, dále přes Slatě na chatu Švýcárnu. Odtud je to k televiznímu vysílači Praděd na 

kole, co by kamenem dohodil. V případě, že jsem Vás inspiroval, věřím, že si některou z nabízených tras 

vyberete. A když ano, pak pevně věřím, že nebudete litovat.  V dalším čísle se můžete těšit na výlet 

na Rejvíz.                     Aleš Žák, G1 

                   

 
Five Nights at Freddy’s 
Jedná se o ságu hororových her a knih vytvořenou Scottem Cawthonem. Ve hře Five Nights at 
Freddy’s hrajete za postavu nočního hlídače v pizzerii s animatroniky, kteří se vás pokouší zabít. 
Vaším úkolem je tedy přežít. Ve hře je celkem šest nocí, agresivita animatroniků se postupně zvedá, 
plus ještě jedna bonusová noc, v níž si jejich agresivitu můžete nastavit sami. 
Tato sága má 8 her a 10 knížek. 
Upřímně - tyto hry a knížky mě velice mile překvapily, ale nejsou pro ty, kteří se neradi bojí. Tato hra 
má skvělý příběh, který vás ohromí, a určitě doporučuji zahrát si a přečíst si všechny části.  
(Naopak vzhled kanceláře není moc dobrý.) 
                    Eliška Ryznarová, G1 

 

Děkuji čtenářům a všem, kteří se podíleli na vytvoření třetího čísla, a těším se na další vydání. 


