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Ani se není co divit, že náš Panter změnil barvy v názvu, ale tak nějak 

všichni víme, proč. Chtěli bychom alespoň tímto vyjádřit podporu lidem 

na Ukrajině. Doufáme, že se vše v dobré obrátí a zavládne opět klid a 

mír. 

Snad ke zlepšení nálady alespoň trochu přispějeme naším časopisem, 

ve kterém se dnes dozvíte opět spoustu filmových novinek, něco 

dobrého si upečeme atd. 

 

                                    Filmové novinky roku 2022 

UNCHARTED 

 

Akční / Dobrodružný 

USA, 2022, 117 min 

 

Režie:  

Ruben Fleischer 

Scénář:  

Joe Carnahan, Rafe 

Judkins, Art Marcum, Matt 

Holloway 

Kamera:  

Jung-hoon Jung 

Hudba:  

Ramin Djawadi 

Hrají:  

Tom Holland, Mark 

Wahlberg, Antonio 

Banderas, Tati 

Gabrielle, Sophia Ali, Patricia Meeden, Sarah Petrick 

 

Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake  konečně našel stopu 

k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se 

mu náhle objeví zákeřní konkurenti. 

N. Krucká, K.Koleňová, N. Jahnelová 
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Thor: Love and Thunder a vyjde, 8.července. Další novinkou bude 

film, který vychází 6. května tím je Doctor Strange který bude 

navazovat na film Spider-man: no way home

  a když už 

jsme u toho Spidermana tak 7. října vychází druhý film s Milesem Moralesem a ten se bude 

jmenovat Spider-man: Across the Spider - verse. Poslední novinkou ze světa Marvelu by měl 

být Black Panther: Wakanda Forever, který vyjde 11. listopadu. Další věc, která ale není od 

Marvelu a stojí za to, je nový film Uncharted ,ve kterém můžeme vidět spoustu známých herců.  

 

P. Menda, M. Kutek, V. Mandík 

Tokyo Ghoul 

Tokyo Ghoul je Anime od Autora,  který se jmenuje Sui Ishida. Kromě Tokyo Ghoul napsal 

také další dvě série ( Tokyo Ghoul √A, Tokyo Ghoul Re) a také  napsal ještě Hunter x Hunter. 

Tokyo ghoul pojednává světě, ve kterém jsou lidi a ghoulové (ghoulové jsou ¨lidé¨, kteří musí 

jíst lidské maso).  Příběh je o klukovi jménem Kaneki Ken, kterému se v kavárně zalíbí jedna 

dívka, a tak ji osloví a pozve na rande. Poté ji chce doprovodit domů, ale stane se zvrat a dívka 

jménem Rize se ho pokusí sežrat. Kaneki má 

však štěstí a most, pod kterým jsou, se 

propadne a most zabije Rize. Kaneki je ve 

vážném stavu. Doktoři zachrání Kanekiho 

tak, že mu transplantují Rizeiny orgány. A tak 

se z Kanekiho stane poloviční GHOUL! Jak 

se Kaneki vypořádá  s jeho novým životem? 

To uvidíte v seriálu TOKYO GHOUL. 

A. Setinský 

 

 

 



Zaklínač 

 

Zaklínač je člověk, který zabíjí nestvůry 

pro peníze, je pro to vycvičen. Má pokaždé 

u sebe dva meče jeden ocelový a jeden 

stříbrný. Ocelový je proti lidem a stříbrný 

je proti nestvůrám. Je to člověk, který je 

cvičen už od mala, zhruba okolo 15 let 

začne proces, při kterém se chlapci píchne 

takzvaný mutagen, který mu utlumí emoce  

a zlepší všechny smysly. Zaklínač, kterého 

známe se jmenuje Geralt z  Rivie, který se bláznivě zamiluje do čarodějky Yennefer 

z Vengerbergu . Je známo, že zaklínači, tak čarodějky nemohou mít děti. Gerald byl se svým 

známým na oslavě jednoho krále, kde se to trošku zvrhlo a začal masakr, při kterém pomohl 

zakletému princi, který mu navrhl dítě - překvapení (Cirilu). O zhruba 10 let později se Gerald 

vrátil zpět a řekl, že si bere svoje dítě překvapení. Na obrázku vidíme  Geralta ,Ciri a Yennefer.  

F. Havránek  

 

                                         RECEPTY PRO ZAČÁTEČNÍKY  

 

TVAROHOVÁ PIZZA     

- 1 tvaroh  

- 1 vajíčko  

- Mouka 75g cca 

- Špetka soli  

- Něco navrch  ( šunka, sýr, kečup…) 

 Všechno smícháme dohromady a dáme péct na 160 na cca 

10 min. Po uběhlém čas vyndáme těsto z trouby a nandáme 

na ně ingredience dle chuti a vrátíme zpět na dalších 10min. 

 

    ČOKOLÍVANCE  

- Hrnek hl. mouky  

- 1 vajíčko  

- 2 lžíce cukru  

- Lžička peč. prášku  

- Čokoláda  

- Cca půl hrnku mléka ( podle  konzistence )  Nahřejeme si pánev 

( opatrně ) , všechno smícháme dohromady a vytvarujeme placičku libovolné velikosti. 

Opékáme na másle/ oleji do zlatova. DOBROU CHUŤ ☺      N. Kuchyňková, V. Kuttnerová 

 



A MÁME TADY NĚCO MÁLO 

ZAJÍMAVOSTÍ…😊 

 

 

 

Alžběta II.

Královna Alžběta II. se narodila 21.4. 1926. V současné 

době vládne královna patnácti nezávislým státům 

označovaných Commonwealth realm. Jedná se o státy 

Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Belize, Grenada, 

Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua Nová Guiena, Svatý 

Kryštov a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svatá Lucie, 

Šalomounovy ostrovy, Tuvalu a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.                                     

Britskou královnou se stala ve svých 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. dne 6. února 1952. 

V dlouhém období její vlády došlo k zániku Britského impéria. 

Poté, co britské kolonie získávaly 

nezávislost, se stala královnou 

několika nově osamostatněných 

zemí. Některé z nich později 

změnily svůj status na republiku. 

V září 2015 překonala v délce 

vlády svoji praprababičku, britskou královnu a indickou císařovnu Viktorii, a stala se 

tak nejdéle vládnoucím panovníkem v anglických a britských dějinách. Od října 2016 po smrti 

thajského krále Pchúmipchona Adunjadéta (Rámy IX.) se stala nejdéle vládnoucím žijícím 

monarchou na světě  .                                                            J. Vondrák    M. Pollák 

 

Nissan 
Nissan je japonská automobilová značka, jejíž původní název zněl Datsun. V dnešní době 

patří mezi jedny z nejproduktivnějších a zároveň 

největších značek v Japonsku. Nejznámější 

modely značky Nissan jsou definitivně modely 

Skyline R34 a R32, protože tento model vyhrával 

většinu závodů díky své aerodynamice a gripu v 

motorsportu v 90. letech. Protože tyto modely 

byly lehce přístupné pro veřejnost a nebyly tak moc drahé, tak se stal problém s pouličními 

závody na hlavní Tokijské dálnici zvanou Shutoko freeway a části Wangan a nelegálními 

kluby (např. Mid Night Club) se závodníky, kterým většinou bylo okolo 20 a 30 let.  V dnešní 

době většina modelů přechází na elektrické motory.  
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 Spánek - spánkový cyklus 

  Spánek je činnost, při které dochází 

k útlumu činnosti centrální nervové 

soustavy a k celkovému zpomalení a 

uvolnění těla. To se regeneruje a nabírá 

síly.  

  Dělí se : Usínání, Lehký spánek, Hluboký 

spánek, Nejhlubší spánek, Fáze REM ( 

rychlý spánek), NREM spánek ( klasický 

spánek) 

 Dodnes se neví, proč máme REM spánek se sny.(?) 

 Frekvence spánkových vln :  

- Beta vlny  ( 12-30 Hz) – normální bdělý stav 

- Alfa vlny (8-12 Hz) – uvolnění, pasivní stav 

- Théta vlny (4-8 Hz) – hluboké uvolnění, meditace či spánek 

- Delta vlny (0,5-4 Hz) – hluboký spánek  

Novorozenec potřebuje 12-16 hodin spánku. Pozorujeme přibližně devadesáti minutové cykly 

bdělosti a REM spánku. U kojence v průběhu třetího měsíce života začne převažovat NREM 

spánek. V dětství je průměrná doba spánku 12-13 hodin. V dospívání je průměr 9 hodin. 

Klesá množství REM spánku a hlubokého spánku. Ve středním věku můžeme pozorovat 

stabilní spánkový vzor. U většiny populace trvá spánek 7,5 hodiny. Doba spánku klesá kvůli 

moderním technologiím. Ve stáří se doba spánku mění. Spánek ubývá v noci a přibývá v dne. 

Délka a kvalita spánku má přímý vliv na fyzické a psychické zdraví. Ve spánku se vylučují 

důležité hormony, především hormon melatonin, který má pozitivní dopad na proces stárnutí, 

imunologické a psychologické reakce. Pokud nedostatečně spíte a uléháte v nepravidelných 

časech, hrozí vám rovněž cukrovka. 

Spánkové polohy : 

 N. Hrdličková, S. Bouša 

 

 

 

KŘESŤANSTVÍ  

- Je náboženský směr, při kterém lidé vyznávají Ježíše Krista.  

- Vzniklo z antického judaismu na území Palestiny 

- Zákon tvoří Bibli  



Křesťané se v modlitbě obracejí přímo k Bohu a věří, že 

je Bůh vyslyší 

Věří, že k nim Bůh promlouvá skrze Ducha svatého 

OTČE NÁŠ  

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď 

království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše 

viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás 

v pokušení, ale zbav nebo chraň nás od zlého. Neboť tvé království i moc i sláva navěky  amen. 

V. Kuttnerová, N. Kuchyňková 

 

                                                                 Korunovační klenoty 

České korunovační klenoty sloužily jako znaky vlády 

a moci českých králů.  

Klenoty - Svatováclavská koruna, královské žezlo a 

královské jablko a další. Karel IV. nechal v letech 

1345 - 1346 zhotovit svatováclavskou korunu ke své 

korunovaci. 

S korunovačními klenoty je též vystavovaný zlatý 

relikviářový kříž a obřadní korunovační meč svatého 

Václava.  

V roce 1962 byly prohlášeny za národní kulturní památku.  Jsou uloženy v chrámu svatého 

Víta v Praze a jsou vynášeny jen při zvláštních příležitostech. Poslední výstava byla při 100. 

výročí vzniku Československa v roce 2018. 

M. Netík, N. Přibíková 

 

Mezinárodní den žen ( MDŽ)    

- připadá  každoročně na 8.března, je to mezinárodně uznávaný 

svátek stanovený Organizací spojených národů, k výročí stávky 

newyorských švadlen v roce 1908. 

 V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. 

 

 

 

 

 


