
                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dostáváte ruky předposlední číslo Isšáčku, ve kterém bychom vás rádi seznámili s několika 

zajímavými pracemi žáků a také přinesli několik reportáží ze školních akcí. Přejeme vám 

pěkné počtení a těšíme se na další setkání v červnu. 

K. B. 

Jak se ČNB stará o českou korunu 

 Je obecně známo, že Česká národní banka je Ústavou doložená centrální banka, které, 

stejně jako centrálním bankám v jiných zemích, je poskytnuto velké spektrum pravomocí a 

široké působnosti, díky níž dokáže usměrňovat a ovlivňovat ekonomiku v celé zemi. Ale 

ovlivňuje ekonomiku a náš blahobyt opravdu svědomitě a dobře? 

ČNB má vedle vlády možnost uměle regulovat tok a množství peněz v oběhu a tím 

zvyšovat či snižovat inflaci nebo zrychlovat či zpomalovat tempo ekonomického růstu. 

Samozřejmě se nemůže ČNB spontánně rozhodnout, že si vytiskne velké množství bankovek, 

které samovolně rozdá lidem. Nehledě na předpisy a zákony, kterými je při měnové bázi 

banka vázána, diametrálně by stoupla inflace ve všech oblastech ekonomiky, což znamená, že 

i kdybychom měli peněz mnohokrát více, než máme dnes, tak i tak by nám to stačilo sotva na 

rohlík. Nicméně, centrální banky mají své způsoby a možnosti, jak v zemi rovnoměrně zvýšit 

množství peněz a tím dočasně zvýšit tempo ekonomické růstu, aniž by stoupla inflace 

nějakým enormním způsobem. 

Pro lepší představu, jakými prostředky se ČNB o českou korunu stará, bych vysvětlila 

jeden z nejběžnějších způsobů, kterým jsou operace na volném trhu a to zejména prodejem či 

nákupem finančních aktiv nepřímo, tedy přes komerční banky či jiné investory, nejčastěji 

státních cenných papírů. Komerčním bankám, od kterých ČNB cenné papíry, dluhopisy a 

další finanční aktiva odkoupí, se rázem zvýší likvidita, čili mají více peněz, které mohou 

půjčovat. Razantnější způsob, kterým ČNB disponuje, je změna bankovních povinných rezerv 

neboli finančního minima, které si povinně komerční banky drží v úschově u ČNB, takže 

s ním nemůžou nijak hospodařit. Pokud ale výše těchto „povinně odležených peněz“ bude 

nízká, komerční banky budou mít k dispozici větší množství peněz, které mohou půjčovat. 

Dnes posouvání této hranice však nemá takový význam, neboť pro všechny členské státy 

Evropské unie je stanoveny povinné rezervy ve výši 2%. 

Existuje ještě několik dalších nástrojů ČNB, ale všechny mají stejný cíl, dostat skrze 

banky či následnou multiplikací do oběhu více peněz a tím ekonomiku dočasně posílit. 

Samozřejmě všechny způsoby jdou udělat i obráceně a peníze z oběhu stáhnout, pokud by byl 

růst inflace příliš velký. 

Ekonomika ve všech zemích přirozeně kolísá a průběh je ještě složitější než samotné 

vysvětlení, ale právě v těchto okamžicích je potřeba aktivity ČNB nejvíce. Pokud ekonomický 

růst stagnuje, či dokonce klesá, je potřeba ho trochu oživit větším množství peněz, které ČNB 

skrze již výše uvedené způsoby poskytne. Pokud však kupní hodnota peněz začne pomalu 

klesat, ČNB může část peněz stáhnout, čímž udržuje stabilitu měny uvnitř i vně státu. I když 



tyto prostředky nejsou tak silné, aby celý ekonomický cyklus vyrovnaly, stále jsou její metody 

efektivní natolik, aby případný ekonomický propad přežilo více firem a zvládlo více 

domácností a česká koruna zůstává stále konkurence schopná vůči ostatním měnám. 

Avšak starší z nás si pamatují ty časy, kdy pivo stálo tři koruny, rohlík třicet haléřů 

nebo postel za sto padesát korun. Pro naši generaci jsou tyto ceny nepředstavitelné a stále si 

opakujeme, jestli se skutečně ČNB o tu korunu stará, tak jak by měla. 

Nutno připomenout, že naše země prošla měnovou reformou, kdy se kupní hodnota 

peněz snížila. Dále za minulého režimu byly dřív na některé výrobky od státu dotace, které 

trvaly i přes očividnou neefektivitu. Když si k tomu všemu vezmeme, že za tu dobu uběhlo 

několik desítek let a roční běžná inflace je mírná, jednociferná inflace, dřívější ceny jsou, 

vzhledem k množství peněz v oběhu, naprosto srovnatelné s těmi dnešními, ne-li vetší. 

Ačkoliv ČNB stáhla z oběhu halíře či některé papírové bankovky, neboť jich nebylo 

potřeba, vzhledem k okolním měnám si česká koruna nevede špatně. Česká koruna se drží a 

ať už je hlavní zásluha na jakékoliv straně, ČNB na tom vždycky bude mít nemalý podíl! 

 

Adéla Kušková, HT2 

 

Recyklohraní na ISŠ PŘÍBRAM 

Již několikátým rokem je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní, do kterého 

nás zapojila paní učitelka Lenka Jorová. Novým úkolem projektu bylo zaměřit se na třídění, 

zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu v Příbrami.  

Díky první hodině, ve které jsme se novému úkolu věnovali, jsme si zopakovali 

některé pojmy a poznatky z látky o třídění odpadů, kterou jsme se učili na podzim. Avšak 

musíme se přiznat, že mnoho teorie jsme si nepamatovali, ale praktické třídění jsme zvládli 

ukázkově. Připomněli jsme si s paní učitelkou pojmy jako třídění odpadů, zpětný odběr, 

elektrospotřebiče (bez kterých si už nedokážeme představit život), recyklace i recyklační 

poplatek. Seznámili jsme se také s tím, kolik surovin lze například získat z pračky. Třeba 

pokud odevzdáme pračku na správné místo, zjistíme, že se opětovně využije 23 kg železa,  

9 kg plastů nebo 22 kg betonu. Ušetříme i 165 kWh elektrické energie a 16 l ropy. Také 

zabráníme vzniku 43 kg oxidu uhličitého, které by odešly do ovzduší, což by nemělo moc 

dobrý dopad na naše životní prostředí.  

V této i dalších hodinách jsme se také zamysleli nad tím, kam v Příbrami můžeme 

vracet vysloužilé elektrospotřebiče. Možností máme hned několik. V naší škole můžeme 

menší elektroodpad odevzdat do příslušných červených popelnic, podobné najdeme například 

i na úřadech. Ve větším provedení je dnes potkáváme i v příbramských ulicích a hlavně je 

v Příbrami mnoho prodejen, kde lze elektroodpad odevzdat. A právě na tyto možnosti jsme se 

zaměřili. V rámci třídy jsme si rozdělili všechny možné prodejny, každý dostal anketní lístek 

s otázkami. Naším úkolem bylo jít do určených obchodů a ptát se na to, co je možné 

odevzdat, za jakých podmínek a zda je nutné za odevzdání zaplatit. 

Práce v terénu byla náročná, někteří spolužáci přišli bohužel s nepořízenou. Byli 

odmítnuti s tím, že prodavači nesmí poskytovat informace. Byli i tací, kteří úkol vůbec 

nesplnili. Navštívili jsme např. prodejny Elektro Planeo, Bazar mobilů, anebo zastavárnu, kde 

nám vše ochotně zodpověděli.  

Společně s paní učitelkou jsme dali na další hodině získané a zjištěné údaje 

dohromady. Obecně lze ve velkých prodejnách, jako jsme navštívili my, odevzdat zdarma 

téměř jakýkoli elektrospotřebič. V menších specializovaných prodejnách můžeme vrátit pouze 

prodávané zboží. V některých případech však jen kus za kus při nákupu nového výrobku. 

Spolužačky navštívily i bazar a zastavárnu, tam nelze vrátit nic. A dvojice spolužáků se 

vydala i na tržnici. Vrátili se sice s velkých a úsměvným zážitkem, ale zpětný odběr elektro 

zde nefunguje. 

V další etapě úkolu jsme chtěli navštívit sběrný dvůr. Paní učitelka se snažila exkurzi 

domluvit, bohužel současný sběrný dvůr není pro návštěvy zcela bezpečný. A tak jsme  

„pozvali“ sběrný dvůr k nám do školy. Uspořádali jsme tak pro žáky tříd HC2 a HT2 

přednášku o třídění odpadů v Příbrami.  



23. dubna k nám do školy zavítal Bc. Libor Michvocík, který pracuje v příspěvkové 

organizaci Technické služby města Příbramě na pozici zástupce ředitele. Během hodinu 

trvající besedy jsme se dozvěděli, jak funguje třídění odpadů v Příbrami, kam se naplněné 

kontejnery z ulic odvážejí a co se děje s jejich obsahem. Tato část většinu zaujala nejvíce. 

Překvapilo nás, že přetříděný papír i plasty se z velké části vozí po moři do Číny, kde si firmy 

vyberou odpad, který lze dobře recyklovat a zbytek se pálí. Mile nás překvapila informace, že 

Česká republika v rámci Evropy patří k třídící špičce. 

Druhá část přednášky nám osvětlila, proč jsme se nemohli vydat do sběrného dvora. 

Ten totiž v Příbrami není. Zařízení, které funguje nedaleko naší školy, neodpovídá zákonným 

parametrům a jedná se tak o sběrné místo. Prostory jsou malé, odpad zde nelze dlouhodobě 

skladovat a mohli bychom tam snadno přijít k úrazu. V současné době se nový sběrný dvůr 

buduje s přispěním Evropské unie a měl by být otevřen na podzim letošního roku. 

Během přednášky, kde někteří z nás zpočátku bojovali se spánkem, neboť jsme začali 

už za pět minut osm, nás ale pan Michvocík zaujal a jeho projev byl poutavý, zajímavý  

a někdy i k zasmání. Jsme rádi, že paní učitelka tuto přednášku zorganizovala. Po ní jsme byli 

schopni vyplnit i druhou část dotazníku, což by bylo bez přednášky a bez pomoci internetu 

pro nás nemožné. V příbramském sběrném místě lze odevzdat téměř cokoliv bez poplatku 

v obvyklém množství. Obsluha vás může požádat o předložení občanského průkazu kvůli 

tomu, že sběrné místo je určeno jen a pouze pro občany města Příbramě.  

Poslední část úkolu spočívala v napsání této reportáže. V nejbližší době vše odešleme 

do soutěže a budeme doufat, že získáme pro naši školu další body, které vyměníme za dárky. 

Z vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že třídění je dobrá věc. Nezabere to více 

času, jak si někteří lidé myslí. Navíc máme dobrý pocit z toho, že děláme něco prospěšného 

pro naši planetu, která si to jistě zaslouží. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že my jsme na 

planetě jenom na návštěvě, tak bychom se k ní měli chovat s určitou úctou, neboť je jen na 

nás, jak dlouho tady bude.  

Jsme rádi, že jsme získali nové informace a myslíme si, že tato zkušenost nám pomůže 

uvědomit si, že planetu nemáme jen pro sebe, ale zanecháváme ji dalším generacím. 

 

Za třídu HC2 zapsala a napsala  Lucie Kenardžievová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro? Ne, díky! 
 

  Jaro. Hned po létě zřejmě nejkrásnější a nejočekávanější období - dosud holé stromy 

se začínají znovu zelenat, ptáci zpívají, všechno kvete… což je ovšem vcelku podstatné mínus 

pro nás alergiky.  

 Ačkoliv já k příznivcům tohoto ročního období ani zdaleka nepatřím, snažím se naoko 

sdílet povětšinou všeobecnou radost z konce zimy. Někteří z nás možná ještě slaví v duchu 

pohanských rituálů,  valná většina si však neodpustí vyvěsit fotku rozkvetlé třešně či 

pampelišky s věcným komentářem na sociální síť.  



  A proč by ne?  

  Ostatně, oslavování příchodu jara k lidem prostě patří. Zatímco dříve jsme se jara 

nemohli dočkat, protože znamenalo zejména jídlo a teplo; dnes byste těžko hledali jiný než 

cenový rozdíl v zimním a letním sortimentu supermarketů, takže se spíše těšíme na to, že 

nebudeme muset mrznout, zatímco čekáme na opožděný autobus. 

  Co se však týče mne a mého názoru na toto roční období, jak už jsem zmiňovala, 

nejsem zrovna jeho zastáncem.  

  Dříve jsem se na jaro poměrně těšila, mimo jiné i proto, že na samém konci mám 

narozeniny; což obvykle znamenalo, že přijede babička. Teď však jezdím já za babičkou,  

a přibývající léta mne už nijak zvlášť netěší.  

  Ráno se probouzím za neúnavného zpěvu desítek ptáků, kteří se rozhodli usídlit 

zrovna na našem ořechu. Půl hodiny se přehrabuji ve skříni, a marně hledám oblečení vhodné 

pro dnešní slunečné počasí. Nakonec poraženě vybírám nejtenčí svetr. S hrnkem horkého kafe 

v jedné ruce a peněženkou v druhé, hekticky dobíhám autobus. Po chvíli zamračeně sleduji 

ubíhající krajinu za oknem a usrkávám kafe. Nechutná ani zdaleka tak dobře jako v zimě, ale 

poslouží stejně.  

  Dopoledne strávené ve škole někdy uteče, někdy ne. Konec je ale vždycky stejný. 

Plahočím se do mírného kopce na autobus domů, venku je dusno a zataženo - mohlo by pršet. 

Cestou domů zmoknu, déšť mi ale nevadí o nic víc, než zatažená obloha. 

   Další den se jde ke koním, kde mám i přes vrstvy repelentu pokrývajících mne i koně 

pocit, že na mne komáři u potoka uspořádali atentát. Pozitivní však je, že na konci vyjížďky 

cítím nohy, což je jedna z mála věcí, na které se po zimě opravdu těším. 

   Domu se ale vracím kýchající a s rudýma očima, protože kromě mne na jaře bohužel 

kvete i zbytek světa. 

  O pár dní později se na sociálních sítích začínají objevovat první vysmáté fotky 

opalujících se známých a spolužáků. Opalování mně nikdy nebavilo, a když jdu v létě mezi 

lidi, většinou si připadám jako na exkurzi v Africe.  

  Avšak je tu jedna věc, kterou si v teplých ročních obdobích nedokážu upřít.  

Zavírám laptop; beru z poličky svou oblíbenou knihu, ze šuplíku zásobu kapesníků a vyrážím 

ven. Zatímco rodinka na zahradě se pere o nejslunečnější místo, já se usadím vedle spokojeně 

pochrupujícího psa do stínu staletého stromu a v duchu prchám do krajin, kde zima trvá celá 

léta. 

Tereza Rysková, HC2 

 

Máj za dveřmi 

První máj, svátek, který slaví všichni zamilovaní?  

„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.“ 

Jo, Karel Hynek Mácha si vybral krásné období a romantický měsíc k oslavám lásky. 

Všude rozkvetlé a provoněné ovocné stromy. Květen, který je pod vlivem tajemné planety 

Venuše, už sám o sobě vyvolává v každém takový pocit kouzla. Je to krásné, ale celé 

provoněné naivitou. 

Vážně je to svátek všech zamilovaných? Líbí se mi každá romantická atmosféra, ať už 

se jedná o americký Valentýn nebo tradiční a typické Vánoce. Líbí se mi i to, že v Praze se 

drží zvyk nosit v prvomájový den k soše K. H. Máchy kytičku. A zamilovaní se políbí pod 

rozkvetlou třešní při výhledu na pohádkovou Prahu z Petřína. Však nikoho ta troška poezie 

nezabije.  

Jenže já? Vážně jsem si prvomájový večer velice „užila“. Chtěla jsem se trochu 

nadýchat té květnové atmosféry. Jenže ten můj „povaleč“ na tyhle zvyky vůbec není. Takže 

prvomájový večer jsem si užila tím, že jsem ho tahala po lese a koukala na jeho unuděný, 

možná i trochu podrážděný výraz, když nebyl k nalezení ani jeden rozkvetlý strom, pod 

kterým by mi mohl dát romantickou pusu, a já bych se konečně spokojeně usmívala. Jeho 

věčné otázky: „Kde by ten strom už mohl být?“ nebo „nestačí, když si dáme pusu pod 

jakýmkoliv stromem?“. Myslela jsem, že sama vykvetu anebo tu třešeň na místě zasadím. 

Zazářil až v té chvíli, když jsme ho konečně našli, ale začalo pršet. Promočení a zmrzlí 

jsme přiběhli domů a já si vítězně nesla větvičku ze stromu, pod kterým mě políbil. Ale 

upřímně žádná romantika ala hollywoodské komedie se nekonala, myslím, že bych udělala 



daleko lépe, kdybych si pustila „filmový maraton“ plný těch slavných hollywoodských 

„slaďáren“ se spoustou čokolády a s plyšáky, ale co se dá dělat. Ne každý je jako Karel 

Hynek. 

Pokud je květen „měsíc lásky“, tak by se láska měla alespoň prodávat, protože teď 

v téhle době je na tom trošku chudák bídně. Bůh ví, asi jsem se narodila ve špatné době, 

anebo se romantičtí kluci už přestali vyrábět.  

Ale vím, že i když „ten můj“ není úplně na tu romantiku, umí lásku dokázat i jiným 

způsobem. Díky Martinovi vím, co je láska, kterou se nechal Karel Hynek Mácha tak 

inspirovat. 

Lucie Kenardžievová, HC2 

 

Návštěva Boubínského pralesa 

Dne 13. května 2014 se žáci tříd HC2 a HT2 zúčastnili výletu do Boubínského pralesa.  

Odjížděli jsme v půl osmé z Jiráskových sadů, cesta trvala necelé dvě hodiny. V autobuse 

jsme obdrželi pracovní list s úkoly nejen o Boubíně, ale i o přírodě obecně. Podle mapy jsme 

se vydali na boubínskou rozhlednu. Cestou jsme trochu bloudili, ale nakonec jsme se po 

šestikilometrovém pochodu sešli pod rozhlednou. Někteří z nás zdolali i více než sto schodů a 

naskytl se jim tak krásný rozhled do šumavské i české krajiny. Cílovou stanicí byla ale 

Kubova Huť. Cestou dolů z rozhledny jsme se kochali čistou přírodou. Krásné výhledy nám 

bohužel překazil sníh a kroupy. V Kubově Huti jsme se občerstvili u nejvýše položené 

vlakové zastávky v České republice a pak se vydali k autobusu. 

Zpátky do Příbrami jsme dorazili po půl třetí. Výlet pro nás byl velkým zážitkem, po 

celý den jsme měli dobrou náladu a užili jsme si spoustu legrace. Děkujeme našim učitelkám 

L. Jorové a M. Špakové, že se s námi nebály vyrazit do divočiny. 

        Petr Vlček a Vojta Polák, HC2 

 

 
Takhle jsme si užívali… 
 

PŘEDNÁŠKA: Co je ECDL? 
 

Dne 23. 4. 2014 jsme se zúčastnili přednášky o ECDL, kterou nás provázel pan  

Ing. Mgr. Vladimír Očenášek z ČZU Praha. 

Pan Očenášek nás nejdříve seznámil s tím, co to ECDL je a co budeme potřebovat, 

pokud bychom chtěli jít k maturitě z IKT. Další hodinu jsme si všichni vyzkoušeli cvičný test 

naslepo v programu Microsoft Word a Microsoft Excel. Když jsme si s úkoly nevěděli rady, 

pan Očenášek nám vždy velice rád poradil. Přednáška byla velice zajímavá, zábavná a 

užitečná především pro ty, kteří by si chtěli později udělat certifikát z ECDL a pro ty, kteří 

budou chtít jít k maturitě z IKT. 

Myslím, že se tato přednáška velice povedla a že se všem moc líbila. 

 

Erika Kuchtová, HT3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Stejně jako v loňském roce i letos se naše škola zapojila do mistrovství ČR středních 

škol v prezentačních dovednostech Prezentiáda. 

Školní kolo probíhalo od 24. do 31. března 2014 a zapojilo se do něj 14 týmů 

tvořených žáky prvních ročníků. Ti se zhostili úkolu s velkým nasazením a touhou nejenom se 

zúčastnit, ale i postoupit do krajského kola, které se konalo ve středu 16. dubna v Praze. 

Na výběr byla tři témata: Co s milionem dolarů? Tabule nebo technologie? Školné 

na vysoké škole? Z počátku to vypadalo, že se všichni vrhnou po výhře milionu dolarů, ale 

nakonec je zaujaly i otázky moderní technologie ve školách nebo zda platit školné na 

vysokých školách či nikoli.  

 
za ISŠ HPOS Příbram  

Mgr. Pavlína Caisová, učitelka IKT  
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