
 

 

ZVONEK 

 

 
 

 

 

 

 

PRODAVAČI 

Občasník - SŠŘ Kunice 

březen 2018 

4. číslo 



 

 

 

 

Milí čtenáři, 

dovolte, abychom vás nejprve pozdravili v tomto jarním čase a popřáli 

vám hezké dny, kdy se po nezvykle dlouhé a poměrně „tuhé“ zimě 

konečně příroda probouzí a nastává čas jarních prací.   

Přicházíme k vám s dalším, v pořadí již čtvrtým číslem časopisu Zvonek. 

Co s sebou nové číslo tohoto časopisu přináší? Dozvíte se pár zajímavostí 

ze světa virtuálních měn, nebudou chybět novinky z prostředí 

supermarketů. Nelze zapomenout na úžasný lyžařský výcvik v Podještědí. 

Někteří se podělí o své záliby a trávení volného času. V závěru občasníku 

si připomeneme výročí narození Jana Amose Komenského a oslavu 

Velikonoc. 

Přejeme vám příjemné čtení! 

redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Úvod 



 

 

 

  

Arbolet očima české under-18 IT špičky  

Nestává se mně každý den, že se na Arboletu setkávám s tak mladými členy, kteří 

nejen s nebývalým zájmem sledují kryptoměny. Ale nejen to. Především mají jasno, 

proč se staly členy Arboletu a hlavně, nechtějí být jen pasivními účastníky projektu.  

 

 

Jmenuje se Martin Orešanský, je mu 16 let a na své webové stránce nabízí tvorbu 

webových stránek, python aplikací a bezpečnostních testů v oblasti sociotechniky pro Vás a 

Vaši firmu. Tvorbě webových stránek a všemu, co s tím souvisí, se věnuje už více než rok.  

Ve svých šestnácti letech je prokazatelně první under-18 ,,ajťák", konkrétněji a snad 

srozumitelněji řečeno, je to programátor, hacker a sociotechnik. Měsíčně si dokáže vydělat 

deset, ale i více tisíc korun, to podle množství a náročnosti zakázek, o které rozhodně nemá 

nouzi. 

Co mně však především na tomto mladíkovi zaujalo, je pohled spolupracujícího "ajťáka" na 

kryptoměny, potažmo na Arbolet a naši komunitu.  

 

 

Co o nás napsali v nezávislých mediích? 

 



 

 

Co soudíte o Arboletu, čím je pro Vás zajímavý? 
"Arbolet je v Česku a na Slovensku největší a nejlepší bitcoinová peněženka a zároveň 

komunita. Rozvíjí se hodně za pomoci členů komunity, kteří se projevují třeba jako 

redaktoři v Arbovinkách (což jsou novinky z oblasti kryptoměn, potažmo Bitcoinu na 

Arboletu), nebo také na základě spolupráce s různými lidmi jako jsou hudebníci, youtubeři, 

programátoři, hackeři a jiní výjimeční lidé. Jsem rád, že mezi tyto lidi, kteří s Arboletem 

spolupracují, patřím i já. Protože takové lidi je Arbolet ochoten podpořit jak promotionem 

tak i finančně, což některým zajímavým projektům ušetří počáteční náklady, a tím pomůže 

danému projektu v jeho rozběhnutí a případné uvedení na trh". 

Jste také členem naší komunity? 

"Arbolet využívám jako svoji bitcoinovou peněženku, protože garantuje anonymitu, je v 

českém jazyce s velmi jednoduchým rozhraním, které opravdu pochopí i malé dítě. Platba 

mezi členy Arboletu je okamžitá a své úspory v BTC peněžence si můžete kdykoli převést 

do CZK peněženky tím i při propadu bitcoinu nepřijdete o úspory (ba naopak díky tomuto 

systému se dá na propadu pěkně a efektivně vydělat – záleží samozřejmě na výši vkladu). 

Také samozřejmě i kvůli vstřícnému vedení které vždy pomůže, poradí a je ochotné pomoci 

perspektivním projektům". 

Jistě není na Arbopeněžence vše nej... Co Vám například vadí? 

"Arbolet hodnotím jako potencionálně asi nejlepší bitcoinovou peněženku, kterou znám, 

protože má opravdu spoustu vymožeností, které jiné celosvětové stránky kryptoměnových 

burz a peněženek nemají. Jen mně mrzí, že není platební brána na nákup bitcoinů přes 

kreditní kartu, ale to by na druhou stranu nahrálo carderům - carder = člověk který 

obchoduje s kreditními kartami (většinou kradenými, jak jinak že?), ale běžným uživatelům 

by to spoustu věcí ulehčilo. Samozřejmě jsou na Arboletu věci, které vidím jako nepodstatné 

nebo dokonce zbytečné, ale na druhou stranu je to super protože tam jsou návody, které 

pomáhají neobeznámeným zvědavým novým uživatelům a obchodníkům s kryptoměnami. 

Každý návod každého provede celou koupí bitcoinu, což je velmi užitečné i z 

marketingového hlediska pro Arbolet - lidem se zalíbí, naučí se to používat a zhodnocovat 

své vklady.  

Arbolet je komunita, vzájemně si pomáhajících členů.  

To jistě, ale tak samozřejmé není, že k těm, kteří ochotně pomohou patří i členové vedení. 

Kromě jiných jsem zatím poznal ARBX7, který mi přijde velmi sympatický a nevšedně 

ochotný pomáhat. Zejména začínajícím “arboleťákům” , jako jsem já či moje máma. V mém 

zájmu o spolupráci mě vychází vstříc i další, čehož si na Arboletu cením.  

Není to jako když se Vám nabídne firma, že by o Vás měla zájem a nepřečte si, že máte 

zájem jen o externí spolupráci, protože jste ještě student a nemůžete jít běžně pracovat i 

když je nabídka velmi lákává. Pak jste z nabídky zklamaní. Arbolet, pokud ve Vás vidí 

potenciálně perspektivního člena, rád Vám zafinancuje např. projekt, na který by jinde, 

vedení jiného projektu, s nejvyšší pravděpodobností nedalo ani halíř." 
 

Zdroj: https://krize15.cz/zpravy/clanek/arbolet-ocima-ceske-under-18-it-spicky 

 

https://krize15.cz/zpravy/clanek/arbolet-ocima-ceske-under-18-it-spicky


 

 

 

 

 

NOVODOBÝ TREND ZVANÝ BITCOIN 

 

Slyšeli jste o trendu jménem Bitcoin? Ne? Tak to napravme! 

Bitcoin je nejznámější z „kryptoměn“, je oblíbená zejména díky tomu, že je anonymní a 

nezdanitelná. Bitcoinové převody se dělají přes internet, přes službu zvanou blockchain, je 

však spoustu peněženek, směnáren a burz na kterých bitcoin můžete koupit a nebo také 

prodat. Mezi nejznámější takové na světě patří Bitstamp a Coinbase, ale máme i velkého 

Československého zástupce, proč Československého? Protože díky tomu, že Češi a Slováci 

jsou na internetu díky velmi podobnému jazyku „jedna rodina“, ale zpátky k Arboletu, co to 

je? No přece největší Česká a zároveň i Slovenská bitcoinová komunita, peněženka, 

směnárna a tak dále.  

Arbolet je dělaný tak, aby ho pochopil úplně každý, podle mého je to skutečně úžasný. Jak 

udělat bitcoinu reklamu a zajistit možnost výdělku jejich uživatelům i sobě. Arbolet má 

vlastní fórum kde můžete pokládat dotazy, velmi aktivní podporu, která vyřeší každý Váš 

problém. Můžete tam libovolně prohazovat peníze mezi elektronickými peněženkami (CZK 

a Bitcoin), a tím zvýšit ochranu Vašich financí před možným propadem Bitcoinu, za rok 

2017 bitcoin zvedl kurz o 1900 %, to je devatenáctinásobek ceny, na které startoval.  

I mě se na něm povedlo vydělat asi 10 000 Kč. Kdysi jsem za jistou protislužbu dostal 2500 

Kč a půl roku jsem se tam nedíval, v tu dobu byly technické problémy, které mi znemožnily 

výběr, na konci léta jsem se podíval a co tam nebylo? Bitcoiny v hodnotě skoro 11 000 Kč.  

Ale poslední dobou bohužel zažívá propad, ale však ono se to ještě hodně zvedne.  

Kryptoměn je spousta a je možné, že za 5 až 10 let s nimi budeme normálně platit 

v obchodě, a co je super, že nikdo je nemůže hlídat, padělat ani zneužívat ve svůj prospěch, 

ale je fakt že pár pokusů o to, tu už bylo, zatím stále neúspěšných.  

 

Digitální měna 



 

 

 

A pár zajímavostí o Bitcoinu 

1. V roce 2011 jeden programátor zaplatil za pizzu v tu dobu téměř bezcennými 

bitcoiny 10 000 Bitcoinů (Ten rozvážeč pizzy je teď nejspíš multimilionář, teď by 

tolik bitcoinů totiž stálo dvě a půl miliardy korun). 

 

2. Nikdo neví, kdo je ve skutečnosti zakladatel Bitcoinu, ví jen pseudonym Satoshi 

Nakamoto, a dokonce se ani neví zda se jedná o skupinu či jednotlivce. 

 

3. Bitcoin se spoustu států snaží zakázat, protože se s ním dá vyhnout daním, ale 

k údivu že Rusko jakožto totalitní stát pracuje díky inspiraci bitcoinem na vlastní 

měně. 

 

Martin Orešanský 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ve dnech od 5.3. do 9.3. 2018 jsem byl se školou na lyžařském výcviku.  Bydleli jsme 

v penzionu Horka v Podještědí. Hned první den po příjezdu a po obědě jsme všichni vyrazili 

na sjezdovku. Tam jsme se seznámili s instruktory. Instruktoři nás rozdělili do 3 skupin 

podle toho, jak umíme lyžovat.  

První skupina se jmenovala Veverky, tato skupina byla pro lyžaře začátečníky. 

Druhá skupina se jmenovala Obludy, ta byla pro ty, co už mají částečnou zkušenost 

s lyžováním. 

Třetí skupina se jmenovala Zombíci, tam byli zdatní lyžaři. 

Já jsem byl nejprve ve skupině Veverek a později mne dali do skupiny Oblud. 

Všechno bylo v pořádku do té doby, než se mi zlomilo vázání, jak jsem si nasazoval lyže. 

Potom jsem dostal vypůjčené lyže, na kterých jsem lyžoval do konce lyžařského výcviku. 

Nejvíce se mi líbilo, jak nám instruktoři rozdali černé igelitové pytle, na kterých jsme jezdili 

z kopce dolů, byla to legrace. 

Saša Takáč 

 

 

 

Lyžařský výcvik 



 

 

 
 

 

 

Ahoj lidičky, 

tak na horách jsme celý týden lyžovali a lyžovali, takové zábavy a srandy už jsem dlouho 

nezažila. A můžu vám říci, že se mi nejvíce líbilo, když jsme šli z Ještědu a instruktor Petr 

nám řekl, že budeme jezdit na igelitových pytlích, tak to jsme se začali všichni smát. A 

musím pochválit ten penzion, kde jsme bydleli, že tam hrozně dobře vaří.  

Aneta Hlavatá 

 

V pondělí jsme jeli autobusem na hory. Společně se mnou tam jeli Kristýna, Šárka, Milan, 

Radek, Verča, Aneta, Anna, Hanička, Tomáš, Miroslav, paní ředitelka a paní vychovatelka. 

Ve středu se Milanovi udělalo špatně, tak musel odjet domů. V tento den mi také volala 

maminka a chtěla za mnou přijet. Já jsem jí říkal ať nejezdí, že je to nebezpečné, protože je 

všude hodně sněhu a na cestě je led. Celý týden strašně utekl, a já na konci týdne už lyžoval. 

Poslední den jsem lyžoval obloučky, docela mi to šlo a také se mi to stále víc a víc líbilo. 

S instruktory jsme se domluvili, že se příští rok uvidíme opět na stejné sjezdovce. 

Míša Švihlík 

 

 

 

 

 

 

 

Další postřehy z lyží 



 

 

 

 

Hrad Pernštejn 

Hrad Pernštejn je jeden z nejnavštěvovanějších hradů na světě. Pernštejn je mohutná velká 

stavba a patří k mým oblíbeným hradům. Byl postaven v polovině 13. stolení. Stojí ve 

východním okraji Českomoravské vrchoviny, u osady Pernštejn. V roce 1995 byl prohlášen 

národní kulturní památkou. Hrad je v majetku České republiky. 

Sezóna otevírání hradů a zámků se uskuteční až na konci března. Dále mám rád kostely, 

kláštery. Mezi kostely se řadí např. kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Martina v Sedlčanech. 

Vítek Uličný 

 

  Hrad Pernštejn – nedobytný hrad.                            

 

Víkend v Praze 

O víkendu jsem byl u Honzy Bielesze. V sobotu jsme společně jeli se vykoupat do 

aquaparku Chodov a pak jsme jeli do nákupního centra Chodov. V plaveckém areálu na 

Chodově se mi moc líbilo byl jsem tam poprvé. V neděli jsme ráno vstali, nasnídali se a 

všichni tedy i rodiče Honzy jeli metrem na Pankrác a šli jsme do kostela, kde jsem prodával  

před kostel kávu, čaj a čokoládu. Strašně se mi to líbilo. Byl tam se mnou ještě jeden kluk a 

ten ty nápoje připravoval a já jsem spíše inkasoval. 

Matěj Bílek 

 

Volný čas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár zajímavosti o kávě….. 
 

1)  Káva je vlastně ovoce!  
Věděli jste, že vlastně pijete ovoce, když si vychutnáváte latte? 

 

2) "Americano" pochází z doby, kdy americkým vojákům ve druhé světové válce bylo 

nařízeno pít espresso s vodou, protože bez ní bylo příliš silné. 

Při přípravě Americano se vždy nalije teplá voda do espressa. Pokud se nalévá espresso na 

teplou vodu, děláte tak jiný nápoj, obyčejně se nazývá dlouhá černá káva. 

 

3) New York vypije asi 7krát více kávy než zbytek světa. Proto se mu říká město, které 

nikdy nespí. 

 

4) První webová kamera byla vynalezena, aby sledovala, kolik kávy zbylo v konvici na 

univerzitě v Cambridge. 

Zní to bizarně, ale od roku 1991 do roku 2001, se vyvíjela první webová kamera a dodnes se 

mohou studenti univerzity Cambridge pyšnit za její první vynálezce. Málo známým faktem 

je, že se většina těchto kamer používá i dnes.  

 

5) Dva nejpopulárnější nápoje na Zemi, voda a káva. 

Opravdu to není překvapivé, když se nad tím zamyslíte. Káva je první nápoj, který si dává 

mnoho lidí po ránu na celém světě. 

 

6) Slovo "káva" pochází z arabštiny "qahhwat al-buchta", což znamená "fazole vína". 

 

7) Káva může nahradit fosilní paliva. 

Kávová zrna jsou hořlavá a vědci se domnívají, že by mohli nahradit fosilní paliva, jako 

jeden z našich hlavních zdrojů energie a pohonných hmot. Ve skutečnosti v roce 2011, 

britští inženýři vytvořili vůz, který jezdí na kávová zrna, a zlomili rekord o nejrychlejší auto, 

které funguje na ekologické palivo.  

 

8) U lidí, kteří pijí přiměřené množství kávy je menší pravděpodobnost, že se u nich 

rozvine Alzheimerova choroba nebo demence v stáří. 

 



 

 

Jak zabít nudu o prázdninách 
 

Jakmile mi začali jarní prázdniny, nabídl jsem se tátovi, jestli bych nemohl jet s ním do Brna 

na veletrh módy, kde každoročně jezdívá. Vždy tam jede jednou v zimně a v létě. Veletrh se 

jmenuje STYL a KABO. Jsou to dva veletrhy konané ve stejný čas pod jednou střechou. 

Veletrh STYL se zaměřuje na módu a KABO na obuv a kožené zboží. Protože máme firmu, 

která se zabývá prodejem obuvi, jeli jsme vystavovat boty. 

 

Táta souhlasil, a tak jsem s tátou vycestoval na tři dny do Brna. Po příjezdu jsme se 

ubytovali na hotelu, který byl kousek od brněnského výstaviště. Nejprve jsem si myslel, že 

se tam budu nudit, ale po příjezdu na nás čekalo tolik práce se zařizováním stánku, že den 

utekl jako nic. Druhý den náš stánek s botami už byl načančaný a já čekal na první 

návštěvníky. Táta mě pověřil, že můžu rozdávat letáky, podávat informace o botách. Určitě 

pojedu v létě opět, protože jsem si to moc užil, dokonce se to tátovi hodilo, protože jsem ho 

zastoupil, když tam měl spoustu zákazníků a já se staral o nově příchozí. Skvělá zkušenost! 

 

Matěj Bílek 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zavřít  

 



 

 

  

Billa otevírá "supermarket budoucnosti". Nabízí i drive-in nákup pro 

řidiče 

 

                
 

 

V nové vídeňské prodejně jsou například elektronické cenovky, bistro s občerstvením nebo 

müslibar. Obchodní řetězec Billa otevřel ve Vídni "supermarket budoucnosti".  
 

V regálech u zboží jsou například elektronické cenovky, které může obsluha centrálně 

změnit. Součástí je také bistro s občerstvením nabízející 160 jídel či nápojů. Mezi novinky 

patří i "müslibar", kde si mohou lidí namíchat cereálie podle svého přání. Nechybějí ani 

samoobslužné pokladny. 

 

Řidičům je poprvé k dispozici "drive-in", tedy zóna známá z prodejen rychlého občerstvení 

jako McDonald´s nebo z některých hobbymarketů. V Bille slouží k pohodlnému a rychlému 

vyzvednutí nákupu, který je ale potřeba s předstihem objednat prostřednictvím internetu.  

 

Řidič vjede do jedné ze tří zastřešených stanic a nemusí ani vystoupit – pracovník Billy mu 

nákup doručí přímo do kufru auta. Minimální hodnota nákupu v e-shopu je však 30 eur, za 

využití služby drive-in se k hodnotě objednávky připlácí jedno euro. Po pilotním projektu na 

okraji Vídně by se měl koncept rozšířit i na další vhodná místa v Rakousku. Kromě toho 

Billa už v některých obchodech nabízí i službu Click & Collect, kdy si lze objednaný nákup 

osobně vyzvednout v prodejně. V Česku se projekt drive-in prozatím nechystá. 

 

 
 

 

 

 

Ze světa novinek obchodu 

https://zpravy.aktualne.cz/billa-drive-in/r~48d7d67ed7b011e786cf0cc47ab5f122/r~ef99365cd7af11e7b6830cc47ab5f122/
https://www.aktualne.cz/wiki/ekonomika/billa/r~i:wiki:3252/


 

 

 

 

Velikonoce – kouzelné svátky jara  

 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve. Jsou spojeny s památkou 

umučení a vzkříšení Krista. Nejznámějším symbolem Velikonoc bývají zdobená vajíčka, 

která představovala plodnost a nový život. K tradičním Velikonocím také patří řehtačky, 

mlýnky, trakařky, a další nástroje, které mají jediný úkol: rámusem nahrazovat zvonění 

kostelních zvonů, které pokaždé na Zelený čtvrtek umlkají a podle staré legendy odlétají 

do Říma. Zvony se opět rozezní na Bílou sobotu. 

Veronika Brašová 

 

 

  

 

Jan Amos Komenský 

 

 

 
Jan Amos Komenský byl velký muž – ať už svými názory, tak i svými činy. Narodil se 

28. března 1592 v Uherském Brodě. Významně ovlivnil systém školství a přispěl k 

myšlenkovému pokroku celé Evropy. Svým myšlení ovlivnil a ještě ovlivní mnoho 

generací myslitelů i obyčejných studentů. Právem se mu říká Učitel národů a nám 

nezbývá než vzdát mistrovi velký dík a jednat s jeho odkazem s úctou. 
 

 

   

Na závěr 

 



 

 

Krásné jarní 
dny přejí 
prodavači 

Vítáme tě, jaro 

Kde se tu tak rychle vzalo? 

Zčistajasna je tu jaro! 

Ještě včera sníh byl všude, 

dnes už slunce pálit bude. 

Zima končí, jaro je tu. 

Všude kolem moře květů. 

Bílá s žlutou jim všem velí, 

lákají si k sobě včely. 

Vítáme tě, jaro, tady, 

už spěcháme do zahrady 

sluníčka si užívat. 

Máme po něm všichni hlad!



 

 

 


