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Už je ho zase plný internet a Češi opět šílí z toho, co si pro ně Kazma, alias 
Kamil Bartošek, zase přichystal! Před nedávnem přišel s nápadem zakopat 
své milované auto. Ten, kdo ho najde, bude novým majitelem pověstného 
Range Rovera Evoque, a to není vše. Mimo luxusní auto získá také kufřík
s milionem korun českých, které se v autě nacházejí. Jeho šílená výzva 
pobláznila celé Česko, a proto přichází na řadu otázka, proč? Je to snad další 
snaha udělat si z českého národa legraci, nebo je za tím hlubší úmysl, jak je
u Kazmy známo? Potřebuje snad někdo rozkopat celou republiku a Kazmovo 
auto je jen jakási zástěrka? 
  Chceš se zúčastnit i Ty? Stačí registrovat své tel. číslo a e-mail. Z důvodu 
nynější situace se ovšem start prozatím odložil, můžeš jej však sledovat na 
webových stránkách www.ZAKOPALJSEMAUTO.cz kde mimo jiné nepře-
tržitě běží on-line webkamera, monitorující místo, kde je auto zakopáno. Až 
celá akce vypukne, přijde všem registrovaným číslům SMS s nápovědou, 
vedoucí k autu i penězům. 
 Jak říká sám Kazma: „Až to odstartuje, bude to lov, jaký tahle naše země 
ještě nezažila. Šanci to najít, má opravdu každý. Možná ho máte přímo za 
domem. Těším se, kdo to najde!” (Kazma Kazmitch, 2020). Pokud se však do 
předem stanoveného limitu auto nenajde, rozešle Kazma na veškerá telefonní 
čísla přesné GPS souřadnice. Kdo ho najde první, vyhrál! 

      
       Zpracovaly: Sabina Peterková, Natálie Šrottová, [1]

„ZAKOPAL JSEM SVOJE AUTO!”
vzkazuje Kazma
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Není vagina jako vakcína

Nikdo není neomylný.
Očkování proti nemoci COVID-19 je v plném proudu, a i při takto vážné situaci 
se objevil jeden úsměvný moment. O ten se postaral uznávaný chirurg Pavel 
Pafko, který se nechal naočkovat v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Při 
rozhovoru s Českou televizí se profesor Pafko dopustil vtipného přeřeku, kdy 
slovo „vakcína” zaměnil za slovo „vagína”. 
 „Dovolte mi, abych nejdřív poděkoval všem, kteří se podíleli na vývoji 
a distribuci této vagíny,” řekl profesor Pafko a vzápětí se opravil. „Vyzdvihl 
bych, že to je opravdu velký den, protože v Česku už v souvislosti s covidem 
zemřelo přes deset tisíc lidí,” dodal. 
 Video s vyjádřením pana Pafka na svém twitterovém účtu sdílel editor 
zpravodajství České televize Michal Šebela. Uživatele na sociálních sítích 
tento vtipný přeřek pochopitelně pobavil a sdíleli jej dál. Atmosféru v Česku 
tak alespoň trochu odlehčil. „Očkování potrvá asi devět měsíců, ale uděláme 
maximum pro to, abychom ten termín zkrátili,” řekl Babiš ve svém pořadu Čau 
lidi. „Pro ty, kteří nejsou ohrožené skupiny, se počítá, že očkování začne 
koncem března,” vysvětlil.

      Zpracovaly: Nela Švihká, Kateřina Vomáčková, [2]

        

překlep profesora Pafka pobavil internet
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NETFLIX
aneb 4.M doporučuje
Netflix je streamovací  služba, 
fungující na zařízeních připojených
k internetu, lze si však pořady anebo 
filmy stáhnout do zařízení iOS, 
Android nebo Windows 10 a koukat 
na ně i bez něj. Po zaplacení před-
platného si lze užívat hodiny 
nerušeného s ledování vašich 
oblíbených televizních hrdinů.
 Mimo jiné jsme pro vás sestavili 
žebříček nejlepších filmů a seriálů, 
které vám nesmí uniknout. Přejeme 
Vám ničím nerušenouzábavu při 
s l e d o v á n í  n e j o b l í b e n ě j š í h o 
streamovacího portálu! [1]

Nejlepší seriály na Netflixu:
1. Domek z karet
(drama, ČSFD  92 %)
2. Dark
(drama, ČSFD 85 %)
3. Atypický
(komedie - drama, ČSFD 84 %)
4. Americký vandal
(komedie, ČSFD 83 %)
5. Big mouth
(komedie, ČSFD 79 %)

Nejlepší  filmy na Netflixu:
1. Bestie bez vlasti
 (drama, ČSFD 74 %)
2. Black Mirror
(mysteriózní, ČSFD 71 %)
3. Jmenuju se Dolemite 
(komedie, ČSFD 67 %)
4. Bright
(akční - krimi, ČSFD 65 %)
5. Apostle 
(horor, ČSFD 65 %) 
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Zpracovaly: Sabina Peterková, Natálie Šrottová, [3] [4] [5] 



Ministr školství Robert Plaga představil podobu maturit a závěrečných 
zkoušek pro rok 2021. Stejně jako loni zrušilo ministerstvo písemné práce
z češtiny a z cizích jazyků. Ústní zkoušky a didaktické testy zůstávají povinné. 
Nutností k připuštění k maturitě je však úspěšné splnění 1. pololetí školního 
roku. Někteří maturanti budou mít nárok na mimořádný termín didaktického 
testu, jedná se především o studenty zasažené povinnou karanténou či přímo 
nemocí Covid-19.
 S vyjádřením Roberta Plagy však většina studentů nesouhlasí. Dne 5. února 
se před ministerstvem školství sešlo několik desítek maturantů. Na protest 
proti vyjádření pana ministra se zde zapálilo v přepočtu více než 7 000 svíček. 

       Zpracovaly: Sabina Peterková, Natálie Šrottová, [6] [7]  

MATURITY 2021

6
Foto: www.pexels.com

Jak se mění termíny a podmínky?



Dominik Feri jde do voleb!
Nejmladší člen Poslanecké sněmovny a zároveň politik s největším 
množstvím "sledujících" na Instagramu se rozhodl opět kandidovat do 
sněmovny. Feri po hlasování sdělil, že chce kandidovat hlavně proto, aby 
dostal k volbám mladé lidi.
 „Pro stovky tisíc z nich to bude první možnost, jak složení sněmovny ovlivnit, 
a i jak zareagovat na to, co vláda poslední rok předvádí. Právě hlasy mladých 
lidí mohou být rozhodující pro to, jestli součet mandátů obou koalic bude víc 
než 101,” uvedl.
         zpracovaly: Sabina Peterková, Natálie Šrottová, [8] 
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Distanční výuka 
očima českých studentů
Výsledky průzkumu spolupracující s Českou středoškolskou unií 
ukazují, že během distanční výuky není v přímém kontaktu s učiteli téměř 
čtvrtina studentů (24,5 %). Téměř 30 % respondentů uvedlo ztrátu kontaktu
s vyučujícími a instruktory jako jednu z hlavních obav, následně obavy ze 
sociální izolace. Výklad podle průzkumu chybí především proto, že bez něj je 
těžší látku pochopit.
 Mezi nejobtížnější předměty vyučované distančně pak řadí současní 
středoškoláci matematiku (54,6 %), cizí jazyky (26,8 %), český jazyk (19 %) 
a fyziku (15,8 %). Ovšem k předním výhodám distančního vzdělávaní 
samozřejmě patří samostatné sestavení harmonogramu. „Výhodu vidím 
hlavně v možnosti si rozvrhnout čas,” uvedla nejmenovaná respondentka 
průzkumu.

        Zpracovaly: Sabina Peterková, Natálie Šrottová, [9] 
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Rychlá snídaně i lahodný dezert. Jeho příprava je nenáročná a chuť vynikající.
 Budete potřebovat: šálek vhodný do mikrovlnné trouby, 2 lžičky cukru, 
špetka soli, 2 lžičky kakaa, 4 lžičky hladké mouky, ¼ lžičky kypřícího prášku,
2 lžičky oleje a 5 lžic mléka (lžička = kávová lžička, lžíce = polévková lžíce).
 Postup: Sypké suroviny přidáte do šálku promícháte a přidáte olej
s mlékem. Znovu promíchejte a vložte hrneček i s těstem do mikrovlnné 
trouby a „pečte“ 2-3 minuty. Nakonec můžete mug cake ozdobit šlehačkou, 
případně do něj zapéct čokoládu, dle vlastní chuti. 
 Přejeme Vám úspěšné pečení a dobrou chuť!

        Zpracovaly: Sabina Peterková, Natálie Šrottová, [10] 

Snadná snídaně za pár minut
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Berani, letos se snažte jít podle 
horoskopu. Čeká vás moc dobrého.
 
Býci,  tento rok s i  pořádně 
zamakáte. Ale i přes všechnu tu 
dřinu, na Vás čeká spoustu odměn. 
Uvidíte, že letos je Váš rok.

Blíženci, budete se muset letos 
pořádně usmívat a držet se v dobré 
náladě. Pokud to dodržíte, uvidíte, 
že vám život otevře nejedny dveře.

Raci, čokoládičku, pivečko a nohy 
hore. Avšak nezapomeňte, že po-
učit se taky není špatné.
 
Lvi, tento rok pro vás bude až 
přelomový! Rok 2021 vám ukáže
v životě nové možnosti, jiný pohled 
na věci a po všech stránkách 
prověří vaše kvality! Takže na sebe 
dbejte a dodržujte hygienu.

Panny, tento rok není přímo pro 
vás. Ale nezoufejte! Když budete 
průbojné, tak ukážete všem 
ostatním, že se nedáte jen tak lehce 
zahnat.

Váhy, podle vesmíru budete 
úspěšné. Haleluja! Realizujte se
a ničeho se nebojte. Hlavně odvahy 
ždibec nikdy neuškodí.

Štíři, pro vás nic moc nového. 
Zkuste na sobě trochu zamakat. 
Příští rok třeba bude právě pro vás.

Střelci, tento rok je k vám 
nakloněný. Tak se ničeho nebojte!

Kozorozi, letos vás čekají veliké 
změny. Tak vyčistit zuby a pusťte se 
do nich! Taky za vás nemůžeme 
dělat všechno.

Vodnáři, letos si přijdete na slušné 
„money“. Nezapomínejte se roz-
dělit s kamarády.
 
Ryby, neklesejte na mysli! Letos 
budete za vodou. Ale bacha, i dieta 
je sviňka!
 

  Zpracovaly: Nela Švihká, Kateřina Vomáčková, [11] 
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