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3ÚVODEM

Vážení 
čtenáři, 

baví mě, když se někdo dokáže na svět dívat trochu 
jinak. Kreativně. A  to třeba i  na „obyčejné“ kancelář-
ské potřeby. A tak někteří lidé vyřezávají z grafitových 
tužek miniaturní slony, roboty a další sošky. Dokonce 
i eiffelovku. Jiní vytvářejí neuvěřitelné kreace z barev-
ných samolepicích bločků. Další zase dokážou s běž-
nými kancelářskými sponkami vykouzlit nádherné 
účesy. (A pokud mi nevěříte, podívejte se na náš face-
bookový profil www.facebook.com/Activa.cz.) 

Chci tím říci, že kreativita není jen výsadou uměl-
ců. Není ukryta ve výstavních a  koncertních síních, 
knihovnách a divadlech. Je všude kolem nás. A vše, co 
potřebujete, abyste ji odhalili, může ležet mezi všemi 
těmi kancelářskými potřebami na vašem pracovním 
stole. Inspirujte se a probuďte ji. Čím více ji budete ži-
vit, tím více se vám bude dařit v osobním i profesním 
životě. O tom jsem přesvědčen. 

Zkuste to, držím vám palce. 

Arnošt Brož, jednatel
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4 ACTIVA

ACTIVA – firma 
s tou nejlepší vizitkou

Vysoký standard v komplexnosti služeb a nabídka kvalitních produktů. V tomto součtu je 
společnost ACTIVA v oboru kancelářských potřeb na našem trhu stále kapitálově nejsilnější 
českou společností. Vizitkou je rostoucí trend společnosti – posiluje svou pozici na 
domácím trhu a získává stále větší konkurenční výhody. 

Její pobočky se nacházejí v moder-
ních logistických areálech s vybudo-
vanými prostory na míru v celé Čes-
ké republice. A co dál? ACTIVA nejen 
poskytuje nejobsáhlejší katalogový 
sortiment kancelářských potřeb, 
občerstvení, drogerie, značkového 
zboží a  hygienických a  úklidových 
prostředků, ale je také firmou, kde 
se odpovědné podnikání prolíná do 
všech každodenních činností. 

Jednička na domácím trhu
Společnost ACTIVA působí na čes-
kém trhu již dvacet čtyři let pod 
stejným obchodním jménem, s  pů-
vodním českým kapitálem i  práv-
ní subjektivitou; ve Slovenské re-
publice od roku 2000 pod názvem 
ACTIVA Slovakia s.r.o. Za dobu své 
působnosti si společnost ACTIVA 
vybudovala pozici tuzemské jednič-
ky v  dodávkách kancelářských po-
třeb všem typům subjektů, včetně 
mezinárodních firem a státní správy. 
Svědčí o  tom i  skutečnost, že spo-

lečnost je držitelem certifikátu mezinárodních 
norem ISO 9001:2000 v  systému řízení jakosti, 
je členem Hospodářské komory hlavního města 
Prahy a partnerem sdružení Czech Top 100. 

Projekty, které pomáhají
Ke společnosti neodlučitelně patří to, že pod-
poruje a sponzoruje neziskové organizace. Pro-
jektem „ACTIVNĚ dětem“ společnost již řadu let 
podporuje dětská zařízení, centra pro handica-
pované děti a regionální organizace pomáhající 
dětem. (Pokud chcete přispět i vy, objednávejte 
přes e-shop obchod.activa.cz.) V loňském roce 
spustila ACTIVA svůj další charitativní projekt –  
„ACTIVNÍ senior“. Prostřednictvím těchto pro-
jektů ACTIVA materiálně podporuje vybrané 
organizace. 

Ověřeno zákazníky
Přehledně řešené webové stránky 
ACTIVY jsou zákazníkům k  dispo-
zici  při výběru kvalitních kancelář-
ských produktů, služeb a  dalších 
nabídek. Srozumitelná navigace 
a  prezentace je také navede na 
nové stránky e-shopu reklamních 
předmětů, které byly spuštěny na 
podzim loňského roku a  které na-
bízejí velmi široký výběr produktů 
vhodných jako reklamní předměty. 
(Článek „Vizitky“ vám poví více.)

Předpokládaný vývoj 
a směr společnosti 
Je neměnný. Strategie firmy zůstá-
vá stejná: Nabízet kvalitní produk-
ty a  komplexní služby na vysoké 
profesionální úrovni s  důrazem 
na uspokojování potřeb zákazní-
ků a šířit dobré jméno společnosti. 
Elektronizace a  automatizace pří-
jmu objednávek i  dalších procesů 
je samozřejmostí. 🅚

ACTIVA SI 

VYBUDOVALA POZICI 

TUZEMSKÉ JEDNIČKY 

V DODÁVKÁCH 

KANCELÁŘSKÝCH 

POTŘEB.
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Čtyři tipy, jak 
se vyhnout 
potížím s padělky

Nízké ceny jsou podezřelé. 
Můžete šetřit, ale ne za každou cenu. Asijské 
padělky náplní do tiskáren jsou nekvalitní a bez 
sebemenších záruk s ohledem na bezpečnost 
a zdravotní nezávadnost. Nízká kvalita a žádná 
garance jsou hlavními důvody, proč jsou ceny 
tak „výhodné“. 

Nakupujte u prověřených obchodníků. 
Pokud nakupujete zboží od prodejce, kterého 
znáte a důvěřujete mu, máte vyhráno. Dobří ob-
chodníci sázejí především na kvalitu své nabídky, 
neprodávají padělky a nechovají se nezákonně. 
Vyhněte se pokoutním a rizikovým obchodům! 

Chtějte vidět bezpečnostní listy. 
Jestliže máte sebemenší pochyby o  kvalitě 
a původu zboží, vyžádejte si je. Asijští padělate-
lé je nemají, čímž se před vámi „odkopou“.
 
Stále si nejste jisti? 
Pokud jste byli důslední, postupovali jste podle 
našich rad, a  přesto vám pořád něco nehraje, 
obraťte se na státní úřady a instituce – nejen na 
Českou obchodní inspekci a Inspekci životní-
ho prostředí, ale samozřejmě i na Policii České 
republiky. 

Náplně chrání průmyslové 
vzory či patenty
Jen málokdo tuší, že tonery nebo inkoustové 
cartridge jsou chráněné průmyslovými vzory, 
případně patentovým právem. Jakékoli jejich 
napodobeniny jsou proto nezákonné, což se 
týká právě padělků z Asie. Pokud přitom takový 
toner, který odporuje legislativě, prodáváte, dis-
tribuujete nebo na něm byť i jen tisknete ve fir-
mě či na úřadě, hrozí vám vysoká pokuta, trestní 
stíhání, či dokonce vězení. 

Znáte to. Tiskárna najednou přestane tisknout 
a  je potřeba vyměnit náplň. Podíváte se zběž-
ně na nabídku tonerů a  cartridgí na internetu, 
najdete si mezi nimi nejlevnější a ty si pořídíte, 
aniž byste důkladněji zkoumali, zda kupované 
náplně vyhovují zákonným normám. Možná ta-
kový nákup vypadá jako prkotina, ale může být 
spojený s řadou problémů, z nichž ten, že padě-
laná náplň dlouho nevydrží a netiskne ve stabil-
ní kvalitě, jakou si představujete, bude nakonec 
ten nejmenší… 

Nepoužívejte padělané 
tonery. Hrozí vám pokuta 
a možná i náhrada škody

S padělky se můžete setkat na mnoha frontách. Většina z nás už někdy narazila na nelegální 
software, nezákonné kopie filmů a padělky oblečení, obuvi, elektroniky či třeba hodinek. Kromě toho

jsou ale na českém trhu velmi rozšířené i nelegální tonery a cartridge do tiskáren. 
Do tuzemska tyto plagiáty většinou míří z asijských zemí. 

Trestně odpovědní jsou totiž ze zákona 
nejen ti, kdo padělané náplně do tiskáren do 
republiky dovážejí a  dále je prodávají či dis-
tribuují, ale také ti, kteří je reálně užívají. Navíc 
jim hrozí to, že budou muset platit i případnou 
náhradu škody. Ve výsledku vás tedy těch pár 
ušetřených korun může citelně zabolet. 

Není to přitom jen nějaká teorie – česká po-
licie už případy spojené s padělky náplní do tis-
káren šetřila. Třicetiletý muž ze Žďárska podle 
tamní policejní vyšetřovatelky Jany Martincové 
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prodával plagiáty tonerů, které jako napodobe-
niny za velmi nízkou cenu nakoupil od jisté spo-
lečnosti se sídlem v Asii. 

Na podezřelý obsah zásilky pak upozorni-
li policisty zaměstnanci jednoho úřadu, takže 
policie následně provedla u  muže kontrolu 
a potvrdila, že se opravdu jedná o padělky. Muž 
skončil v poutech. 

Prověřte si tonery – 
vyhnete se potížím
Jak se vyhnout potížím s  padělky originálních 
značkových produktů? Nejlepší prevencí je na-
kupovat u prověřených obchodníků a nesnažit 
se shánět náplně do tiskáren za velmi nízké, až 
podezřele výhodné ceny. 

K  orientaci mezi značkovým a  padělaným 
zbožím napomohou i  tzv. bezpečnostní listy, 
které podle zákona musejí tonery mít – jsou 
v nich totiž obsaženy chemické látky. Tyto listy 
by vám měl výrobce, dovozce nebo distributor 
na vyžádání předložit. Pokud vám je neukážou, 
nikdy nebudete mít jistotu, že kupujete zdra-
votně nezávadné zboží. Natož abyste věděli, 
z  čeho jsou náplně vyrobeny apod. Zkrátka –  
pokud bezpečnostní listy chybí, je to přinej-
menším hodně zvláštní. Pak je lepší dát od ta-
kových tonerů ruce pryč. 

Laserové tonery s  čipem navíc musejí mít 
i označení evropské homologace, kterou repre-
zentuje známé označení „CE“. 

Nemusíte nakupovat 
jen od výrobců tiskáren
Když byla řeč o nakupování náplní jen u prově-
řených obchodníků, je nutné zároveň dodat, že 
nemusíte kupovat tonery či cartridge výhradně 
od výrobců vámi používaných tiskáren. Na čes-
kém trhu existuje poměrně dost firem, které 
tiskárny nevyrábějí, ale přitom nabízejí špičkové 
a  hlavně legální produkty. Máte tak jistotu, že 
budete tisknout kvalitně, a  navíc vám nebude 
hrozit žádný postih. 

Představení 
společnosti Armor
Nabídku společnosti Armor tvoří kompatibilní 
náplně pro klasický inkoustový, laserový i  ter-
motransferový tisk, výrobky pro tisk na kance-
lářský a  fotografický papír a  čisticí přípravky 
pro výpočetní a kancelářskou techniku. 

Původně francouzská firma vznikla v  roce 
1922, dnes jako globální společnost zastřešu-
je 16 poboček po celém světě a  8 moderních 
výrobních závodů. Trojice logistických center 
v  Nantes (Francie), Dortmundu (Německo) 
a Českých Budějovicích zajišťuje dodávky zbo-
ží po celé Evropě. 

S  téměř sto lety zkušeností je firma evrop-
ským lídrem v produkci inkoustových a lasero-
vých kazet a stejně tak i evropskou jedničkou 
v  termotransferové technologii. Armor posky-
tuje vynikající alternativní řešení tisku bez ohle-
du na značku tiskárny či její konfiguraci. 

ARMOR MÁ 

VLASTNÍ LABORATOŘE 

A  POBOČKY PO 

CELÉM SVĚTĚ.

Není jednoduché poznat padělek. Laik v podstatě nemá šanci. 
Nahoře originální toner, dole padělek – plast je lesklý, měkčí, má 
trochu jiný tvar a neobsahuje některé ikony.
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Mezi takové společnosti patří napří-
klad francouzská společnost Armor, kte-
rá v  oboru působí již téměř sto let a  za 
tu dobu se zařadila do nejužší světové 
špičky. Má vlastní laboratoře a  výrobní 
i obchodní pobočky po celém světě. Na-
bízí tonery a  cartridge do většiny použí-
vaných tiskáren – náplně přitom nijak ne-
porušují patentovou ochranu a všechny 
mají zmíněné bezpečnostní listy. 

Nejen to – Armor dokonce nabízí 
nadstandardní záruky, jejichž velkory-

sost vás možná zaskočí. Například doži-
votní garanci na lasery i  inkousty nebo 
garanci deklarovaného počtu vytiště-
ných stran. 

Když si k  tomu přičtete unikátní 
technologii tzv. Jumbo řady, díky níž je 
možné vytisknout ještě více stran, než 
je obvyklé s jinými typy náplní, jsou be-
nefity zcela zřejmé. Jednoduše tisknete 
legálně a také velmi výhodně. Proč ztrá-
cet čas s hledáním rizikových tonerů či 
cartridgí? 🅚

Nad správnou barvou dohlíží odborníci, 
u padělků se tak neděje. I proto je kvalita 
tak nízká.
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50 je nových 42
A  hned na začátek jedna dobrá zpráva. Vědci 
zjistili, že stále rostoucí nároky, které moder-
ní technologie představují pro naše mentální 
schopnosti, nás činí mladšími ve srovnání s ge-
nerací předešlou. „Dnešní padesátníci vycháze-
jí minimálně o osm let mladší,“ shrnula výsledky 
testů dr. Nadia Steiber. Výzkum samozřejmě ho-
voří pouze o tréninku vašeho mozku, tělo musí-
te vzít do fitka zvlášť. Takže jak zůstat v obraze 
a držet krok s trendy? 

Nejzmatenější je to asi se sociálními sítěmi. 
To se mi líbí, Pin It, Retweetni… no, není divu. Tak 
jimi začneme. Pro představu, které jsou ty pravé 
pro vás a na které můžete s čistým svědomím 
zapomenout, pro vás máme takový stručný vý-
čet těch největších hráčů.

Twitter
Špička mezi microblogovými 
platformami od roku 2006. Vy- 
užívají ho lidé veřejně činní, uměl-
ci, politici a  celebrity, ale také 

nejrůznější média a  profesionálové ze všech 
oborů. Je skvělý pro navazování nových vztahů. 
Claire Boyles z komunity sociálněmediální stra-
tegie Google ho přirovnává ke konverzaci při 
náhodném setkání ve firemní kuchyňce s lidmi, 
o kterých toho sice moc nevíte, ale zajímají vás 
a chtěli byste se s nimi seznámit. 

Facebook 
Zdaleka nejpopulárnější sociál-
ní síť přirovnává Claire k  večeři 
u  vás doma, kam jste si pozvali 
lidi, které znáte a  chcete s  nimi 

vést delší konverzaci, ukázat jim fotky z  do-
volené nebo se s  nimi podělit o  videa rozto-
milých koťátek. Ale i po profesní stránce z něj 
můžete dost čerpat – jsou na něm totiž všich-

Kdo je kdo ve světě sociálních sítí?

Svět moderních technologií se mění rychleji než cokoliv jiného. A svět jedniček a nul přímo pádí 
směrem vpřed. Internet je neustále rostoucím vesmírem a Google je jeho bůh. A protože v něm 

všichni denně plaveme, každý máme e-mail a stále obtížněji hledáme někoho, kdo nepoužívá žádnou 
sociální síť, máme pro vás novou rubriku. O tom, co nám tyto vymoženosti nabízejí.

Pokud máte 
„zasíťované“ děti, 
rozhodně se 
v oblasti bezpečnosti 
na internetu 
nezapomeňte 
pravidelně 
dovzdělávat. VYBERTE SI 

SOCIÁLNÍ SÍŤ 

PODLE SVÝCH 

POTŘEB.
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Proto
• Buďte opatrní s aplikacemi, které vyžadují 

souhlas s přístupem k vašim informacím. 
Nikdy nevíte, v jakých rukou skončí. 

• Ke každé sociální síti, kterou používáte, si 
pořiďte jiné heslo. 

• Fotky z dovolené sdílejte, chcete-li, až po 
návratu domů. 

• Zamyslete se pokaždé, než cokoliv zavěsí-
te na síť, nad tím, jestli by s tím souhlasila 
babička. Ukazujete to celému světu.

• Pokud máte „zasíťované“ děti, rozhodně 
se v oblasti bezpečnosti na internetu ne-
zapomeňte pravidelně dovzdělávat. 

• Podívejte se, co po vás v on-line světě zů-
stává, prostě tím, že si sami sebe občas 
vygooglujete.

• Upravte si soukromí na svém profilu tak, 
aby vaše datum narození, celá adresa a te-
lefonní číslo nebyly veřejné. 

ni, a to včetně vašich dodavatelů, konkurentů 
a zákazníků. A díky Facebooku můžete zůstat 
v obraze o tom, co se právě kde děje, a zařídit 
se podle toho. Jen je potřeba tyto dvě skupi-
ny důrazně oddělovat. Tu na koťátka od té na 
práci. Protože cokoliv, co na Facebook napíše-
te, tam zůstane na věky. To je také důvod, proč 
se poslední dva roky z Facebooku ztrácejí uži-
vatelé z řad náctiletých. Dávají totiž hromadně 
přednost komunikaci jeden na jednoho pro-
střednictvím chatovacích aplikací. 

Instagram
Neboli Facebook pro líné není 
ani tak sociální síť jako technic-
ky vzato spíše aplikace, jejímž 
účelem je umožňovat uživatelům 

chytrých telefonů sdílet fotky. Funguje od října 
2010 a už v prosinci téhož roku zlomila rekord-
ní hranici jednoho milionu stažení. Vymysleli 
ho v Applu, ale fotky, které na něj pověsíte, lze 
sdílet i na Facebooku, Twitteru či Tumbrlu. Navíc 
je ještě předtím můžete prohnat různými filtry, 
dodat jim název a lokaci. Podobně jako na Twit- 
teru i  tady můžete „sledovat“ různé uživatele 
a hodnotit jejich dílka. 

LinkedIn
LinkedIn je váš životopis on-line, 
takové virtuální tržiště práce. Lin-
kedIn na rozdíl od ostatních so-
ciálních sítí slouží čistě k profes-

ním účelům. Umožňuje vám vytvořit si profesní 
síť lidí, se kterými byste chtěli pracovat, včetně 
klientů, dodavatelů a  nadnárodních korpora-
cí. Uživatelé označí oblasti, ve kterých působí, 
a své pracovní schopnosti a zkušenosti. I když 
je tu na první pohled daleko menší provoz než 
třeba na Facebooku, pro kariérní rozvoj to sku-
tečně funguje.

Pinterest
Koho by kdy napadlo, že vybírat 
na internetu obrázky a připicho-
vat je na nástěnku, kde je mohou 
vidět a  sdílet všichni uživatelé, 

se stane takovým hitem? Právě 
to dělá sociální síť založená na 
obrázcích zvaná Pinterest. Je to 
jednoduché. Vytvoříte si účet a ve 
vašem prohlížeči přibude tlačítko 
Pin It. Jakýkoliv obrázek, na který 
při surfování po internetu narazí-
te, můžete připíchnout na jednu či 
více (z milionu) nástěnek. Ač to tak 
nemusí vypadat, Pinterest je skvělý 
i pro byznys, kdy jej můžete využí-
vat jako nástroj účinné komunika-
ce s klienty i zaměstnanci. Tlačítko 
Pin It můžete přidat například do 
svého e-shopu. 
 

Google +
Plány Googlu na 
dominanci na inter-
netu vyústily zcela 
logicky ve vlastní, 

jednoduchou, ale mocnou soci-
ální síť, která propojuje všechny 
fanoušky moderních technologií. 
Claire Boyles mu říká Facebook pro 
ajťáky a  hi-tech fanoušky. A  po-
slední dobou čím dál více také pro 
ty, které štve, že Facebook stále 
pokračuje v restrikcích okolo toho, 
kdo uvidí, jaký váš příspěvek a  co 
se objeví ve vašem newsfeedu. 

Tumbrl
Další z  mikrologo-  
vých platforem a so-
ciálních sítí v  jed-
nom. Můžete tu sdí-  

let cokoliv. Přišla s  ní americká 
firma Yahoo v  roce 2007 a  dost si 
tím zvedla reputaci mezi mladšími 
uživateli. Dá se říct, že je nejkrea-
tivnější platformou mezi sociálními 
sítěmi. I  když je oblíbená hlavně 
za oceánem, vzhledem k  tomu, že 
hostí 277 milionů blogů (uživate-
lů) a  za měsíc na ni zabrousí půl 

miliardy návštěvníků, v  našem výčtu nemůže 
chybět. 

Sdílejte, ale opatrně
Ať už si oblíbíte kteroukoliv sociální síť, dělejte 
to s rozumem. Fakt, že o sobě na sociálních sí-
tích šíříme citlivá data, která jsou mnohem sná-
ze dostupná více lidem, posunul problematiku 
internetové bezpečnosti do jiné dimenze. Podle 
consumerreports.org se za rok na Facebooku 
podělí o svoje plány na konkrétní den 4,8 mili-
onu lidí a tím si domů pozve například zloděje. 
Šikanu či obtěžování tu zažilo 800 000 dětí a 11 
procent uživatelů Facebooku mělo problémy, 
protože se někdo nalogoval na jejich účet, ukra-
dl jim identitu nebo jen posbíral citlivá data, kte-
rá jinak vidíte jen vy. 🅚
 

Podle 
consumerreports.org 
se za rok na Facebooku 
podělí o svoje plány 
na konkrétní den 
4,8 milionu lidí.
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Ať už jste zaměstnanec, živnostník, pracov-
ník ve školství, nebo majitel e-shopu či event 
agentury, neobejdete se bez štítků. Jednou ale 
potřebujete polepit obálky štítky s  adresami, 
podruhé zase vytisknout jmenovky na školení. 
A pozor, tady k tomu schodu by byl vhodný va-
rovný panel. Všechny tyto úkony nyní vyřešíte 
pomocí jediného zařízení – tiskárny Leitz Icon.

„Tiskárna Leitz Icon představuje novou, di-
gitální generaci tiskáren. Klasické tiskárny štít-
ků a různé štítkovače jsou na trhu již spoustu 
let. V podstatě se ale kromě pár parametrů za tu 
dobu nijak nezměnily ani nevyvíjely. V  Esselte 
jsme tento produkt zcela předělali a  můžeme 
říct, že se jedná v tomto segmentu o revoluční 
zařízení,“ říká marketingový manažer společ-
nosti Esselte Jakub Musílek.

Možná máte pocit, že tisk štítků zvládne hra-
vě i vaše stolní tiskárna v kanceláři. Jenže štítko-
vací systém Leitz Icon není pouhou tiskárnou 
štítků. S  tímto chytrým zařízením totiž můžete 
tisknout jak malé adresní štítky na obálky, tak až 
2,7 metru dlouhý banner o šířce 88 mm, takže na 
pásku si bez potíží vytisknete třeba velký nápis 
na vchod nebo směrovou ceduli. Pásky a štítky 

Revoluční pomocník 
aneb Není štítek jako štítek

Tisk štítků asi už nikdy nebude jednodušší! Přední výrobce kancelářských potřeb Esselte přináší 
novinku, která způsobila revoluci v segmentu tiskáren. Tiskárna štítků Leitz Icon ulehčí život všem, kteří 

denně tisknou štítky různých formátů a velikostí. Největšími výhodami nové tiskárny jsou možnost 
připojení přes počítač, tablet nebo chytrý telefon, kompaktnost a snadná obsluha.

jsou navíc z různých materiálů a v různých ší-
řích – papírové samolepicí pásky, plastové odol-
né pásky ve třech barvách nebo papírová páska 
bez lepidla, např. pro tisk jmenovek či hřbetních 
štítků na pořadače.

„To v  praxi znamená, že možnosti označo-
vání jsou téměř neomezené. Můžete si označit 
vše: od zvonku na dveřích přes různé krabice 
s věcmi až po skladová místa ve velkých halách. 
Právě univerzálnost tiskárny ji činí výjimečnou. 
Navíc zjistíte, že i  taková nudná věc může být 
v této formě zábavná,“ říká Musílek.

Univerzální ovládání 
přes mobilní zařízení
Nejen díky univerzálnosti použití je ale tiskár-
na Leitz Icon tak výjimečná. Zcela jednoduchá 
je rovněž obsluha a  ovládání. Díky systému 
inteligentní kazety lehce zjistíte, jaká páska se 
v zařízení právě nachází a kolik štítků ještě zbý-
vá. Kazety stačí pouze vložit do tiskárny, která 
se postará o zbytek. Integrovaná automatická 
řezačka zařízne štítek do požadované velikosti. 
Pozitivní je rovněž to, že tiskárna nepotřebuje 
toner, funguje totiž na principu termálního tis-

O společnosti 
Esselte
Společnost Esselte má švédské 
kořeny a  je tradičním evropským 
výrobcem kancelářských potřeb 
s dlouhou historií. Firma se od po-
čátku zaměřuje na vývoj a výrobu 
inovativních výrobků, jejichž cílem 
je pomoci zákazníkům zjednodušit 
a lépe si zorganizovat práci. Essel-
te dnes rozvíjí zejména německou 
značku Leitz. Více informací na 
www.leitz.com/icon.
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ku. Každá páska má na povrchu speciální vrst-
vu, která se pomocí vysoké teploty generované 
přístrojem zahřeje a barva vystoupí na povrch.

A pozor, ve výčtu výhod tiskárny Leitz Icon 
stále nejsme u konce. Zařízení je vybaveno jak 
rozhraním USB, tak Wi-Fi a můžete ho jednodu-
še ovládat pomocí mobilního telefonu, tabletu, 
notebooku nebo stolního počítače. Je jedno, 
zda jste právě v kanceláři, ve skladu nebo kde-
koliv jinde. Už se nemusíte spoléhat na firemní 
síť, postačí vám iPhone, iPad či zařízení s  An-
droidem. „A zároveň umožňuje tisknout až 200 
štítků za minutu, takže šetří váš čas,“ doplňuje 
Musílek.

Vítězný design
Možná už i vás revoluční systém štítkování Leitz 
Icon přesvědčil množstvím nových vlastností, 
které jej řadí na přední příčky v  oblasti štítko-
vacích zařízení. Uvedení tohoto zařízení na trh 
znamenalo přelom ve vývoji štítkovacích zaříze-
ní a ovlivnilo tuto oblast výroby podobně, jako 
chytré telefony změnily svět mobilní komunika-
ce. Jednoduchý, pohodlný a  variabilní systém 
štítkování Leitz Icon je významným krokem 
směrem k  širokému spektru zákazníků – od 
internetových prodejců po specialisty na logis-
tiku, od managementu až po domácí kancelář.

To stále ale ještě není všechno. Tiskárna je 
totiž velmi lehká (váží pouhých 1,3 kg) a snadno 
přenosná – není totiž větší než krabice od bot. 
Navíc k  ní můžete připojit baterii, takže akční 

K OVLÁDÁNÍ 

ZAŘÍZENÍ VÁM 

POSTAČÍ iPHONE, IPAD, 

ČI ZAŘÍZENÍ

S ANDROIDEM.
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ocenění GOOD DESIGN, iF Design 
a Red Dot Design.

„Tyto ceny dokazují, že špičkoví 
světoví designéři oceňují design 
tiskárny z hlediska funkčnosti i es-
tetiky. Působivý vzhled je typický 
pro většinu výrobků značky Leitz,“ 
dodává Musílek.

Co dodat? Pokud potřebujete 
štítek, Leitz Do It! 🅚
 

rádius jejího použití snadno rozšíříte o zahradu, 
sklad či jakékoliv jiné místo, což ocení nejen za-
městnanci eventových agentur, ale třeba i ma-
teřské školy.   

Tiskárna navíc není jen vysoce funkční –  
snahu o  perfekcionismus jejího výrobce od-
ráží i  její design. Jednoduchý, minimalistický 
styl plně vyhovuje potřebám moderní firmy 
a značce Leitz přinesl v roce 2015 hned tři svě-
tově uznávaná ocenění za průmyslový design: 

Hlavní prvky 
tiskárny štítků 
Leitz Icon 
• Možnost tisku kdykoli a kdekoli – v kan-

celáři nebo „za pochodu“. Bezplatný soft-
ware a mobilní aplikace Leitz Icon pro iPho-
ne, iPad, laptop a počítač je kompatibilní se 
systémy Mac, Windows, iOS a Android.

• Snadná výměna kazet – tiskárna štítků 
Leitz Icon jednoduše tiskne na pásky ulo-
žené ve vložených kazetách, které mohou 
mít různou velikost a být z různého materi-
álu a jejich výměna je velice snadná. Chytrá 
tiskárna štítků je vždy připojena k vašemu 
počítači nebo mobilnímu zařízení a  nezá-
visle vás informuje o stavu kazety a případ-
né potřebě její výměny.

• Rychlý tisk – tiskárna Leitz Icon tiskne 
rychlostí až 200 štítků za minutu (štítky 
o velikosti 28 × 88 mm), a  je tak rychlejší 
než jakákoli tiskárna, kterou kdy jiní vý-
robci vyvinuli. Během šesti minut můžete 
vytisknout pás štítků o délce fotbalového 
hřiště. 

• Univerzální zařízení 3v1 – papírové, plas-
tové nebo kartonové štítky. Tiskárna štítků 
Leitz Icon je vyrobena pro použití všech 
těchto materiálů, čímž nahrazuje dosavad-
ní běžné tiskárny štítků, které měly problé-
my s tiskem na různé materiály. Univerzál-
nost podtrhuje i  to, že tiskárna tiskne na 
pásky o různých šířkách, v rozmezí od 12 do 
88 mm.

• Zařízení přátelské k životnímu prostře-
dí – všechny kazety do tiskárny Leitz Icon 
jsou z recyklovaných materiálů a jsou plně 
recyklovatelné. Plastovou část lze snadno 
oddělit od papírové části a pak lze obě vy-
hodit do příslušných kontejnerů na třídě-
ný odpad. 

• Tiskněte podle svých přání – tiskárna štít-
ků Leitz Icon tiskne obrázky a text ve vysoké 
kvalitě 300 × 600 dpi na bílý, žlutý a červený 
povrch. Dále tiskne štítky na obálky, složky, 
krabice a  bannery (v  délce od 28 mm do  
2,7 m). Uživatelé tak mohou snadno tisknout 
různě velké štítky, aniž by museli vyměňovat 
či upravovat inkoustovou náplň nebo měnit 
nastavení tiskárny. Tato vlastnost minimali-
zuje výměnu kazet a  maximalizuje využití, 
obzvláště v případech, kdy tiskárnu používá 
několik různých uživatelů. 

• Mobilní tisk – tiskárna štítků Leitz Icon 
váží 1,3 kg, tedy méně než běžný laptop, je 
menší než krabice od bot a  lze ji snadno 
přenášet. Trvanlivá lithium-iontová baterie 
(prodává se odděleně) poskytuje dostatek 
energie pro provoz mimo pracovní stůl.

Tiskárna Leitz Icon tiskne až 200 štítků 
za minutu, a je tak rychlejší než 
jakákoli tiskárna, kterou kdy jiní 
výrobci vyrobili.



13

Pracovní večírek 
je společenská událost, 
kterou byste neměla 
odbýt pracovním 
kostýmem.

Móda v kanceláři: IV. díl
Firemní večírky a zahradní párty

Dostali jste pozvánku na večírek, který pořádá vaše firma? I když se to možná nezdá, i tam by se měla 
respektovat určitá společenská pravidla týkající se dress codu. Co si tedy vzít na sebe?

RAFINOVANOST

SE CENÍ!

Smyslem večírku je posílit přátelské vztahy 
v  kolektivu. Rozhodně by to měla být událost, 
na kterou budete vzpomínat v  dobrém. Pokud 
jde o oblečení, rozhodně ani v případě večírku 
nebo zahradní letní párty neplatí, že byste měla 
být za rebelku a  vzít si na sebe nějakou „šíle-
nost“. I když neexistuje žádná univerzální rada, 
lepší je smířit se s tím, že večírek je pořád spo-
lečenská událost, na kterou byste se měla při-
pravit. Je škoda, abyste večírek (a nemusí to být 
vánoční večírek) odbyla pracovním kostýmem. 
Jak se tedy obléknout, aby váš outfit nebyl žád-
né faux pas a zároveň jste se v něm cítila fajn 
a v pohodě?

Pozvánka řekne mnohé
Jak říkají stylisté a  koučové, hodně záleží na 
tom, o  jaký typ večírku se jedná. Napoví hod-
ně i pozvánka. Pokud vám žádná nepřijde, je to 
signál, že dress code se moc řešit nebude a vy 
si budete moct na zahradní párty obléct třeba 
květinové šaty a sandálky. Pokud je na pozván-
ce uvedeno Black Tie, je to jasné: Musíte si ob-
léct velkou večerní róbu nebo hodně luxusní 
koktejlky. Je-li na pozvánce napsáno White Tie, 
pak jedinou možností je luxusní večerní róba 
s  doplňky a  perfektním účesem. Pokud jde 
o  pracovní večírek, kde budou vaši kolegové 
i  šéf, měly byste o  oblečení přemýšlet, abyste 
jím ukázaly, že jste profíci a že víte, co se právě 
nosí. Zapomeňte na příliš vyzývavé oblečení, 
výstřihy až k  pupíku a  podobně. To samozřej-
mě neznamená, že byste se neměla pokusit být 
rafinovaná – rafinovanost se naopak cení! Při-
tažlivě budete vypadat například v krajce, stačí 
krajkový živůtek, který ozdobí i nudné šaty.

Záleží na dni i hodině
Jednoduché linie a  přirozenost jsou rozhodně 
to, čím zabodujete. Když si nebudete jistá, pak 
stačí, když si zkontrolujete, kdy se akce koná. 
Zahradní párty může klidně začít ve 14 hodin 
odpoledne, večírek zase v  19 hodin. Pokud je 
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večírek ve všední den, ideální je 
zkombinovat pracovní oblečení 
s  něčím volnočasovým, co bude 
vypovídat o vaší osobnosti. Večírky 
v týdnu obvykle bývají volnější a ne 
tak oficiální, takže se netrapte složi-
tým dress codem. „V případě, že se 
večírek koná v  průběhu dne, svěží 
letní šaty nebo kostýmek budou 
pro dámy dostačující,“ radí koučka 
stylu Dagmar Gabulová. Víkendové 
a večerní akce už jsou jiná káva. Ty 
bývají formálnější a vyžadují už urči-
tý dress code vypovídající o prestiži 
firmy. Jen těžko půjdete na sobotní 
večerní akci, kterou pořádá nadná-
rodní společnost, v roztrhaných dží-
nách a  kostkované košili, to by byl 
možná konec vaší kariéry. Raději se 
ujistěte a zeptejte kolegů, jak takový 
večírek probíhá. 

Kalhoty a halenky
Máte ve firmě vedení, které není tak 
přísné? Dovolte si volnější outfit, 

Co radí 
odbornice?
Dagmar Gabulová, první certifikovaná kouč-
ka stylu pro ČR a SR, autorka knihy STYL – 
Cesta ke kráse, sebevědomí a charismatu, 
www.dagmarstyle.com/cz

• Pro firemní večírky se hodí jednoduché, 
svěží a krásné outfity.

• Pokud jde o zahradní párty, velmi často si 
lidé představují sportovní nebo frivolní ob-
lečení. „Ne u  všech outdoorových akcí je 
však neformální vzhled vhodný. Bez ohle-
du na to, jaké požadavky na oblékání jsou 
pro daný event stanoveny, umírněnost 
by měla být vždy nejvyšší prioritou,“ říká 
Dagmar Gabulová. Když se vydáte cestou 
umírněnosti, pak ať se rozhodnete oblék-
nout cokoli, nebudete se na večírku cítit 
nepohodlně a stejně tak se nebudete trá-
pit, že do společnosti nezapadáte.

• Někteří odborníci při interpretaci dress 
codu povolují pro zahradní párty napří-
klad tmavě modré džíny, zatímco jiní jsou 
zcela proti. „Pokud pozvánka dress code 
nespecifikuje a  vy si nejste jistí, je vždy 
lepší sáhnout po formálnějším oblečení. 
Vyhnete se tak nejen nepříjemným poci-
tům, ale i  případnému faux pas,“ doporu-
čuje koučka.

• Co se barev týče, místo černé sáhněte po 
béžové nebo zvolte svěží odstíny ladící 
s přírodním prostředím večírku, například 
modrou, korálovou, žlutou. A samozřejmě 
květinové motivy, ty jsou pro zahradní fi-
remní večírek jako stvořené!

• Myslete i  na lehké sáčko nebo cardigan, 
a  to zejména v  případě, že se párty koná 
ve večerních hodinách. Ochrání vás nejen 
před chladem, ale i před hmyzem. Vše by 
ale mělo být v souladu se zbytkem vaše-
ho outfitu. No a  pokud v  šatníku nemáte 
svetřík nebo blejzr, vzdušný transparentní 
šátek bude dokonalá alternativa.

NA ZAHRADNÍ 

PARTY SE HODÍ 

KVĚTINOVÉ 

VZORY.

Jdete-li na 
večírek, myslete 
i na doplňky. 
Čas věnujte určitě 
i kabelce. Velkou 
a objemnou 
vyměňte za 
menší a elegantní. 

Růžový 
náhrdelník

Takko
349 Kč

Lodičky
Deichmann

599 Kč

Modro-černé 
žíhané šaty

Esprit
1 699 Kč

Foto: archiv firem
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třeba kalhoty a výraznější barvy. Například bílé 
kalhoty a červená blůza je elegantní kombina-
ce, kterou neuděláte chybu. Vzdušný barevný 
top nebo tunika jsou také skvělé řešení. Barev-
né halenky, nevšední motivy, ponča, šátky či 
barevné boty i kabelky z vás udělají zajímavou 
osobnost, která rozhodně nehodlá být šedou 
myškou. 

Nezapomínejte na doplňky
Určitě záleží také na detailech. Zatímco šaty ne-
musí prvoplánově poutat pozornost, s detaily si 
vyhrajte. „Dámy by měly svým outfitem zapůso-
bit, ale také vzít v úvahu prostředí, ve kterém se 
akce koná. Doporučuji boty na klínku nebo zce-
la bez podpatků pro stabilní pohyb na trávě, pří-
padně jiném nerovném povrchu. Zlaté sandálky 
nebo zdobené balerínky jsou dostatečně nóbl 
pro tuto příležitost,“ říká Dagmar Gabulová. Čas 
věnujte i výběru kabelky – její velká a objemná 
verze bude na párty působit poněkud těžko-
pádně. Lepší službu vám udělá menší elegantní 
kabelka do ruky nebo ještě lépe s dlouhým po-
pruhem, který vám uvolní ruce pro sklenku vína 
či jídlo, případně vám umožní potřást si rukou 
s  kolegy nebo obchodními partnery,“ doporu-
čuje koučka. 🅚
 

Víte, co je…? 
Attire: Typický dress code pro společenské 
akce a  večírky. U  formálnějších firemních 
večírků se mu nevyhnete. Má tyto podo-
by: ultra, semi, coctail a formal. Ultra Attire 
je pro dámy jako White Tie (velká večerní 
a  dokonalé doplňky), Semi a  Formal Atti-
re ženám dovoluje vzít si hezké koktejlky 
nebo sukni a  halenku. Coctail Attire očeká-
vá něco extravagantnějšího. 

Dress Casual: Určitá nadstavba „business 
casual“ pro večírky a  akce. Dovoluje nosit 
i  kalhotový kostým či elegantní overaly. 

Pánové, kravatu 
nechte doma!
A  co muži a  firemní večírek? Pracovní oblek 
a  kravatu nechte protentokrát doma. Místo 
toho si na večírek v denních hodinách vezměte 
béžový oblek nebo elegantní košili s tmavými, 
případně světlými kalhotami a  možná sako 
nebo svetr – v  závislosti na počasí. Pro méně 
formální příležitosti jsou kromě klasických bot 
vhodné i mokasíny bez ponožek.

Co si obléct na 
večírek? Třeba tyhle 
kousky…

Khaki kalhoty
Esprit
1699 Kč

Růžový 
náhrdelník

Takko
349 Kč

Modro-bílý 
šátek
Takko
249 Kč

Blejzr
Takko
799 Kč

Lodičky
Deichmann

599 Kč

Černobílý 
kardigan
Esprit
2 299 Kč

Náramek
Takko
199 Kč

Modro-černé 
žíhané šaty

Esprit
1 699 Kč

Šaty
Takko
799 Kč
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3 Jaká je historie olomoucké pobočky? 
Do olomoucké pobočky jsem nastoupil na po-
zici obchodního zástupce čtyři roky po jejím 
založení, tedy v roce 1998. S tím, jak se pobočka 
postupně rozvíjela, rozrůstaly se i  řady zákaz-
níků. Bylo proto třeba postupně značně rozšířit 
obchodní a logistický tým. Dnes zde pracují kro-
mě mě další dva obchodní zástupci a o rozvoz 
se stará šest řidičů.

3 Působíte u  ACTIVY již téměř 20 let. Jaké 
největší změny za tuto dobu v  olomoucké 
pobočce nastaly?
Největší a nejviditelnější změnou je určitě pře-
sun pobočky do nové, moderní budovy, která 
nám poskytuje výborné pracovní zázemí.

Olomouckou pobočku tvoří jeden 
z nejstabilnějších týmů v ACTIVĚ

Olomoucká pobočka platí ve společnosti ACTIVA za jeden z nejstabilnějších týmů. 
Vedoucí pobočky Ota Pavelka zde pracuje již téměř 20 let. Pobočka navíc funguje jako zázemí kolegů z di-

vize malo- a velkoobchodního prodeje pro Moravu. V praxi to znamená, že zajišťuje zázemí 
pro kolegy z oddělení maloobchodního prodeje i pro kolegy z oddělení sítí, kteří jsou většinu času 

na cestách. Ocení proto kvalitní zázemí, které jim od roku 2009 nabízí nové, moderní 
prostory uzpůsobené jejich potřebám.

Vedoucí olomoucké 
pobočky ACTIVA - 
Ota Pavelka
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3 Co konkrétně znamená, že olomoucký tým 
patří k nejstabilnějším v ACTIVĚ? 
To je jednoduché. Stačí, když si spočítáme, 
že tři z  kolegů působí na pobočce již 17 let, 
další dva kolegové 10 let, další zde pracují již  
5 a více let. Jsme stabilní a zkušený tým, který 
má skvělé vztahy se zákazníky. Zákazníci nás 
dobře znají a  vědí, že naše služby mají stále 
vysokou úroveň. Já osobně mám radost také 
z toho, že i vztahy mezi zaměstnanci jsou velmi 
dobré. 

3 Co vás na práci baví nejvíc?
Mám rád změny, takže na své práci nejvíce 
oceňuji, že není stereotypní. Jak se říká, stále 
se něco děje. Také mě baví, že jsem neustále 
v kontaktu s lidmi. 

3 Ví se o vás, že jste nadšený sportovec. Kte-
rým sportům se věnujete?
Slovo „nadšený“ už v  mém případě asi úplně 
neodpovídá realitě, nicméně je pravda, že se 

některým sportovním činnostem věnuji pravi-
delně. Hraji s  kamarády tenis, jezdíme na hor-
ských kolech a v zimě rád lyžuji.

3 Kam vyrážíte na kolo?
Výborné podmínky na horská kola jsou přímo 
v okolí Olomouce. Rád vyrážím do lesnaté ob-
lasti v okolí Svatého Kopečka, kterou protíná 
nepřeberné množství různých lesních cest 
a  tras. Velmi dobré podmínky pro náročnější 
„bikery“ nabízí i  oblast Jeseníků, kde se pro 
tento sport v  poslední době udělalo opravdu 
hodně.

3 Máte v  Olomouci nějaká oblíbená místa, 
která byste doporučil návštěvníkům? 
Olomouc je po Praze druhou největší městskou 
památkovou rezervací v České republice. Takže 
bych každému návštěvníkovi doporučil olo-
moucké barokní kostely, nádherné budovy arci-
biskupství nebo románský Zdíkův palác, kde byl 
roku 1306 zavražděn Václav III. 🅚

Moderní budova olomoucké 
pobočky ACTIVA
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Hana Rawlings: 
„Občas se musím štípnout, 
jestli se ten můj sen opravdu 
splnil…“

Lektorka anglického jazyka, skvělá „cake“ designérka, pořadatelka kurzů 
zdobení cupcakes a sušenek, autorka úžasně „sladké“ knížky, máma na mateřské... 
Hanka je důkazem toho, že ženy dokážou dělat víc věcí najednou a všechny stejně 
kvalitně. I když momentálně s časem tak trochu bojuje, na své dvě největší lásky 
si čas najde vždycky. Se synem Benjaminem tráví ráda čas v přírodě, se svými 
cukrářskými kousky se zase mazlí v kuchyni. 

ROZHOVOR

CAKE 

DESIGNÉRSTVÍ 

JE TAKOVÝM MALÝM 

UMĚLECKÝM 

DÍLEM...
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Jednou, v předsvatebním shonu, k nám přišla naše společ-
ná kamarádka. Posteskli jsme si, že nevíme, kde nám hlava 
stojí, a nemáme ponětí, kde objednat dort. Aniž bychom to 
tušili, ukázalo se, že naše kamarádka má kamarádku s váš-
ní pro zdobení dortů. Asi měsíc před svatbou jsme ji plni 
očekávání jeli navštívit. Byla opravdu úžasná a velmi vstříc-
ná, myslela i na detaily, které nás samotné nenapadly. Po-
mohla nám při výběru barevného schématu, květin, stuhy 
i příchutí. Když jsme byli na odchodu, položila mi ruku na 
rameno, zadívala se na mě a řekla: „Moc ráda vás zdobení 
dortů naučím.“ Poděkovala jsem a se stydlivým úsměvem 
jsem odpověděla, že bych něco tak krásného nikdy nedo-
kázala. S tím jsme odjeli domů. V den svatby jsme na dortu 
mohli oči nechat. Opravdu ho máme rozkrojit? Rosemary 
zůstávám vděčná nejen za nádherný svatební dort, ale i za 
jiskřičku zvědavosti, kterou ve mně vzbudila.

3 Znají Australané třeba štrúdl 
nebo bábovku?
Ano, štrúdl je tam velmi oblíbený, 
a to hlavně klasický jablečný a pak 
tvarohový s  višněmi. Typická bá-
bovka jako taková tam až tak zase 
známá není. Z  toho, co je asi bá-
bovce nejpodobnější, vede baná-
nový, mrkvový či hruškový chlebí-
ček nebo pomerančový dort. Jsou 
ale mnohem vláčnější.

3 Co nejvíc chutná vám?
Mám ráda kvalitní čokoládu, český 
tvaroh, čerstvé maliny a mátu, rů-
žový grep, limetky a citrony, skořici 
a perníkové koření.

3 Za oceánem jste ostatně obje-
vila i  dva sladké „kumšty“ – čo-
koládovou ganache a  fondán, 
kterými se plní a potahují dorty. 
Čím vás dostaly právě tyto dvě 
pochoutky?
Čokoládová ganache rozhodně 
svou chutí a verzatilitou. Je jemná 
a hladká, ale krásně pevná. Po za-
tuhnutí skvěle drží tvar, což je dů-
ležité právě pod potah fondánem. 
Díky tomu docílíte dokonale hlad-
kého povrchu a  ostrých hran. Dá 
se použít nejen do dortů, ale i  na 
cupcakes či sušenky. Fondán mě 
zase dostal svojí strukturou. 

3 Když jsem teď hledala pro 
syna, který brzo oslaví první na-
rozeniny, opravdu kvalitní, ale 
zároveň i esteticky vydařený dort 
na zakázku, měla jsem trochu 
problém. Na internetu je sice ne-
přeberná nabídka všemožných 

3 Vzpomenete si ještě na svůj 
úplně první kuchařský či cukrář-
ský výtvor? 
Už od dětství jsem doma s  ma-
minkou a babičkou horlivě zdobila 
všechno, co upekly. Od perníčků 
přes všechno možné cukroví až po 
dorty. K  samotnému pečení jsem 
se dostala o něco později a moje 
první pokusy nedopadaly úplně 
nejlíp. Asi nejhůře dopadl můj 
první čokoládový dort, který měl 
v sobě obrovský kráter. 

3 Přijde vám, že se dnes peče 
jinak? Na trhu je spousta všeli-
jakých vymožeností, ale i náhra-
žek. Za to, co dřív platilo za přiro-
zené, si musíme dnes připlácet…
V  Čechách se vždycky peklo 
hodně a  dobře, je to tradice. Sko-
ro každá rodina se může pyšnit 
úžasnými recepty po babičce či 
prababičce a  naopak návrat ke 
kvalitním surovinám je skvělý. 
Máslo, čokoláda, podmáslí… To vše 
je hned na první kousnutí poznat 
a za to se vyplatí připlatit. 

3 Cukrářskému řemeslu jste se 
mimo jiné učila i v daleké Austrá-
lii, za účasti skutečných tamních 
mistrů v oboru. Čemu nejzajíma-
vějšímu jste se tam přiučila?
Spoustě věcí. Hlavně mi to otevře-
lo oči a postavilo nohama na zem. 
Do té doby jsem měla v hlavě jen 
romantický obraz, jak to asi v  ta-
kovém dortovém studiu probíhá. 
Teď už vím, že to je o  pastelkách, 
návrzích, pečení a  modelování 
krásných ozdob. Musíte být nejen 
naprosto precizní a  kreativní, ale 
zároveň velmi rychlí, neboť jednou 
z  nejdražších surovin zdobeného 
dortu je čas, který jeho zdobe-
ním strávíte. A  to musí být někdo 
ochotný zaplatit. Jinak velmi rych-
le skončíte. 

3 Proč jste se rozhodla odcesto-
vat za poznáním právě na opač-
nou stranu zeměkoule?
Manžel je Australan a v době, kdy 
jsem v  Čechách dokončila studi-
um na vysoké škole, jsme se roz-
hodli, že budeme žít v Sydney. Po-
znali jsme se v Praze před mnoha 
lety a po vztahu na dálku, kdy jsme 
oba dodělávali vysokou – já tady, 
on tam – a různě lítali mezi Prahou 
a Sydney, jsme pak konečně moh-
li být spolu natrvalo. Svatbu jsme 
měli ostatně také v Sydney.

3 Co váš svatební dort? Nechala 
jste si jej upéct, nebo byl z  vaší 
„dílny“?
Náš dort byl nádherný. Sehrál, jak 
jsem později zjistila, důležitou roli 
nejen u  prvních krůčků našeho 
společného života… Já ho ale ne-
zdobila. Ani jsem tehdy netušila, 
co je fondán. Cesta k  našemu 
dortu byla vlastně dílem náhody. 

„ V Čechách se vždycky peklo 
hodně a dobře, je to tradice. 
Skoro každá rodina se může 
pyšnit úžasnými recepty 
po babičce či prababičce 
a naopak návrat ke kvalitním 
surovinám je skvělý.“

Sladký design

V Hančině knize Sladký design 
najdete kromě úžasných fotografií 
i spoustu další inspirace pro 
pečení a zdobení. Knížku zakoupí-
te i na www.activacek.cz.
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tvarů, postaviček a kreativních výtvorů, ab-
solutně ale ve mně nevzbuzovaly chuť se do 
nich zakousnout…
Musím říct, že v  tomhle ohledu jsem hodně 
ovlivněná australským stylem dortů. Tam se 
pod fondán dávají především pevnější druhy 
korpusů jako například různé druhy mudca-
kes, což jsou hodně vláčné, hutné dorty. Plní 
se krémem či ganache, ale ovoce se dává mi-
nimálně. Fondán je pak tenounký – maximál-
ně do tří milimetrů – a postavičky a kytičky si 
většinou oslavenci nechávají na památku, nejí 
je. Lehčí dorty s pěnou či ovocem už se pak ne-
zdobí fondánem. 

3 Dá se dnes uživit pečením na zakázku?
To je dost složitá otázka, ale myslím, že dá. 
I když to v tak malé zemi s tak velkou konku-
rencí nebude nikdy lehké. Když ale máte správ-
ně postavené ceny, dobře ohodnocený čas 
a zákazníky, kteří to vše ocení, tak to je možné. 
To ostatně platí obecně ve všem. 

3 Před třemi lety vám vyšla kniha „Sladký 
design“, plná nádherných výtvorů, které pů-
sobí tak… jak to říct… něžně a poctivě. Co vás 
k vydání knihy inspirovalo?
Děkuji za kompliment. Inspirací mi byly moje 
rozpačité začátky a  nesčetné otázky, které mi 
tehdy létaly hlavou. Tou dobou jsem si říkala, že 

by bylo super, kdyby v  češtině něco takového 
existovalo. Po letech se mi tento sen splnil.

3 Komu je knížka určená? Laikům, nebo spíš 
zkušeným cukrářkám?
Všem milovníkům domácího pečení, kteří 
začínají a neví si rady – ať už s pečením cup-  
cakes, korpusů či sušenek, s prací s fondánem, 
přípravou ganache, nebo tápou nad výběrem 
rozmanitých pomůcek či technik zdobení.

3 Na trhu je dnes k mání spousta úžasných 
„udělátek“, které pečení i  zdobení usnadní. 
Máte s nimi zkušenost?
Ano, to je obrovská výhoda současného trhu, 
že je k  dostání tolik krásných pomůcek pro 
domácí pečení a zdobení. To v době, kdy jsem 
před pár lety začínala, vůbec nebylo. V Sydney 
byl ale výběr už tehdy krásný. Má to tam tradi-
ci. Když jsme se pak po letech přestěhovali do 
Čech, byl to šok. Vůbec nic se tu nedalo koupit, 
musela jsem si vše objednávat ze zahraničí, 
a  to včetně fondánu, podložek, tvořítek i  vy-
krajovátek. Naštěstí se věci rozeběhly hodně 
rychle. Domácí pečení má v  Čechách velikou 
oblibu a vysoká poptávka naštěstí nenechala 
nabídku dlouho pokulhávat. 

3 Myslíte, že se mezi čtenáři vaší knihy na-
jdou i muži? Znáte osobně nějaké cukrářské 
„kutily“?
Ano, jistě, i  na mé kurzy zdobení chodí muži 
a jsou moc šikovní!

3 Co váš muž – má také podobné ambice?
Ten spíš ochutnává. Ale ráda se s  ním radím 
ohledně technických věcí a  detailů finálního 
vzhledu dortů. Má pro to skvělý cit.

3 Dnes je tak trochu v módě zakládat blogy, 
těch o vaření už je nespočet. Vy sama jeden 
„cukrářský“ vedete. Jak moc vás zaměstnává 
a sledujete třeba „konkurenci“?
Blog už nějakou dobu nepíšu. Je to velmi ča-
sově náročné a jako maminka na mateřské na 
to již bohužel nemám čas. Blogu ale vděčím za 
hodně. Seznámila jsem se díky němu s mnoha 
moc šikovnými a úžasnými lidmi a vlastně do-
stala příležitost spolupracovat s českými mé-
dii i nabídku napsat knihu. Bylo to moc krásné 
a ještě dnes se štípu, jak se to všechno seběh-
lo. (usmívá se)

3 Jak zvládáte skloubit rodinu s prací?
Moc toho právě nestíhám. Práci na druhé kni-
ze jsem se rozhodla trochu odložit, abych se 
mohla více věnovat rodině. Kurzy zdobení jsou 
především o víkendech a ostatní projekty, tře-
ba ty pro média, chystám přes noc.

3 Co děláte, když si chcete od pečení a zdo-
bení odpočinout?
Miluju přírodu, vůni lesa, jen tak vyrazíme 
s  manželem a  synem ven. Až bude syn větší, 
přidáme kola. Je vlastně jedno, kde jsme, hlav-
ně že jsme spolu. 

3 Je něco, co vám v pečení třeba moc nejde, 
co nemáte ještě vychytané? 
No jéje, jistě! Mám své oblíbené recepty a k nim 
postupně přidávám. Když budu jednou ales-
poň ze třetiny tak šikovná v pečení jako moje 
maminka, tak budu naprosto spokojená. 🅚
 

JAKO „ŽIVÁ“! 

DO TÉHLE PARÁDY 

JE SKORO ŠKODA

 SE ZAKOUSNOUT.

Koncem loňského roku se 
Hanka spolu s dalšími dvěma 
cukrářkami Pavlínou Loučkovou 
(Kloboučkovic dortíky) a Stá-
ňou Mutlovou (PunkRockCakes) 
pustily do ambiciózního projektu 
přetvořit překrásné svatební šaty 
od významné české módní návr-
hářky Soni Hlaváčkové kompletně 
z jedlých materiálů. Jejich sladká 
nevěsta byla v lednu zapsána do 
české Knihy rekordů a nyní mů-
žete tuto 162 cm vysokou krásku 
vidět v pelhřimovském Muzeu 
českých rekordů a kuriozit
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ScrapCooking: 
Nápadité pečení
Francouzská rodinná značka výrobků pro kreativní 
pečení funguje na evropském trhu úspěšně již od 
roku 2005. Pod značkou ScrapCooking najdete jak 
kreativní sady se vším potřebným pro výrobu cake 
pops (dortová lízátka), čokolád či cukrové vaty, tak 
i nepřeberné množství vykrajovátek, razítek, forem 
na pečení a ingrediencí. Veškeré plastové výrobky 
jsou bez ftalátů a splňují všechny předepsané nor-
my Evropské unie.

Potěší nejen vaši fantazii, ale i tu dětskou. Ne-
přeberné množství tvarů, motivů a modelovacích 
sad zaujme především malé pomocníky. Vše poří-
díte na www.activacek.cz.

Produkty značky ScrapCooking si ostatně ob-
líbila i  Hanka Rawlings, která díky nim vytvořila 
úžasné vanilkové sušenky.

Recept 
Hanky Rawlings
Vanilkové sušenky
Ukázka z knihy „Sladký design“, vydalo nakladatelství Smart Press, 
foto: David Turecký 

Ingredience:
250 g  změklého másla
250 g  cukru
2   vejce 
1 lžička  přírodního vanilkového extraktu 
500 g  prosáté polohrubé mouky
  Trochu mouky na posypávání 

Pomůcky:
Vykrajovátka (originální sety nabízí zn. ScrapCooking) 

Postup: 
Den předem:
• Změklé máslo šlehejte tak dlouho, dokud není krémové konzistence. 
• Přidejte vanilkový extrakt a postupně všlehávejte cukr.
• Když je směs nadýchaná, všlehejte postupně obě vejce. 
• Nakonec naněkolikrát opatrně rukama zapracujte v  míse mouku  
 a rychle zpracujte těsto. Nepřemíchejte, aby těsto nezřídlo.
• Hotové těsto zabalte do potravinové fólie a nechte v lednici do druhé- 
 ho dne odpočinout. 

Druhý den:
• Připravte si dva až tři středně velké plechy, které se vám vejdou do  
 lednice, a dejte na ně pečicí papír.
• Troubu předehřejte na 180 °C (horkovzdušnou na 160 °C).
• Pracovní povrch posypte trochou mouky a rozválejte těsto na 5mm  
 placku. 
• Vykrájejte vybrané tvary sušenek pomocí vykrajovátek a položte je na  
 plech s pečicím papírem. 
• Plechy se sušenkami vraťte do lednice a nechte alespoň 20–30 mi- 
 nut vychladit. Při pečení se pak neroztečou. 
• Pečte podle velikosti 10–15 minut a nechte na mřížce vychladnout.  
 Sušenky jsou upečené, když jsou shora zlaté a na letmý dotek su- 
 ché.
• Skladujte v suchu v plastové krabici s víkem. Sušenky proložte pe- 
 čicím papírem. Takto skladované a nenazdobené sušenky vydrží až  
 tři týdny.

Tip: Sušenky k sobě můžete slepit oblíbenou marmeládou nebo kré-
mem, nebo si je nazdobit obarveným fondánem.

Čokoládová lízátka, barevné 
polevy, veselé košíčky 
na muffiny, fixy s jednou
barvou... To a spoustu 
nápaditých vychytávek 
ScrapCooking nabízí!
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Mezilidské 
vztahy 
v kanceláři
5. díl: Šikana 
na pracovišti

Máte ve svém týmu kolegu, který je 
známým „pomlouváčkem“? Vadí vám 
jeho drby, ironické poznámky, šuškání 
v kuchyňce, významné pohledy? 
Možná nad takovým spolupracovníkem 
mávnete rukou a nenecháte se jeho cho-
váním nikterak vyvést z míry. Jenže co 
když se z nevinného „drbání“ a šuškandy 
stane doslova teror? 

MEZILIDSKÉ VZTAHY V KANCELÁŘI

KDY JI 

(NE)ŘEŠIT?

Mobbing, současný výraz pro šikanu (z an- 
glického to mob = vynadat), značí psychický 
teror na pracovišti, šikanování mezi kolegy 
a  systematicky prováděné zlomyslnosti, 
kterými nadřízení útočí na své podřízené 
nebo naopak. 

Příklad: Tým šesti kolegů. Jeden z nich, 
říkejme mu třeba Josef, začne pomlouvat 
kolegu Petra. Začne to nevinně, nejdřív si vy-
myslí něco z Petrova soukromí, třeba: Jak to 
teda dělá, že má tolik ženských? Nejdřív se 
tomu všichni zasmějí, jenže Josef, posilněný 
„zájmem“ okolí, Petrovým vyšším platem či 
lepší pozicí, začne z rukávu vytahovat další 
esa. Jak viděl Petra s  tou a  tou, jak je jeho 
manželka na nervy z  jeho věčných avantýr 
a jak tím trpí hlavně Petrovy děti a tak dále. 
Petr by musel být slepý a  hluchý, aby se 
k  němu všechny klepy nedonesly. Postup-
ně znervózní a začne ztrácet půdu pod no-
hama. Najednou začne být častěji nemocný, 
objeví se psychosomatické potíže, což lo-
gicky začne být nápadné i nadřízeným, a je 
proto napaden i z vyšších míst…

Pachatel mobbingu nachází denně no-
vou inspiraci, aby mohl svou oběť dále trá-
pit, nachází i  spojence, kteří se také chtějí 
zbavit nepříjemného kolegy. Uzavírá se tak 
začarovaný kruh, ze kterého není úniku. 
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Odvážlivců jako šafránu
Možná že je ve vašem pracovním kolektivu ně-
kdo, kdo o šikaně ví své. Pro koho je zaměstnání 
jednou velkou noční můrou. A že je mezi námi 
takových víc než dost, o tom svědčí i čísla. Na 
brněnskou poradnu Mobbing Free, kterou tvoří 
tým z řad odborníků i dobrovolníků, se během 
loňského roku obrátilo kolem čtyř stovek osob, 
které se pokoušely šikanu v práci řešit. Šlo ale 
pouze o  zlomek těch, kdo měli odvahu vůbec 
se ozvat. Počet lidí, kteří informace na přidruže-
ných stránkách poradny www.sikanavpraci.cz  
pouze hledají, se pohybuje kolem dvou set 
denně! Podle zakladatelky portálu a jedné z po-
radkyň Michaely Švejdové jdou čísla nahoru 
většinou poté, co se o  šikaně veřejně hovoří 
nebo píše – teprve potom seberou lidé odvahu 
a začínají se ozývat. Jinak u většiny postižených 
panuje spíše všeobecný pocit marnosti, že situ-
ace je neřešitelná, že to nikoho nezajímá, nebo 
strach, že když se ozvou, nakonec z toho budou 
mít jen problémy. Příčina?

„Zatím u  nás není adekvátní legislativní 
podpora, která by šikanu jasně vymezila, a  je 
i  málo právníků, kteří by se těchto kauz byli 
ochotni ujmout. Abychom překročili všeobec-
nou tolerovanost šikany na pracovišti, je po-

třeba najít více odvážlivců, kteří se 
dokážou sami za sebe nebo i  za 
druhé postavit a  nenechají si ne-  
etické a  nemorální chování líbit. 
Někdy je šikana zřejmá i  prokaza-
telná, ale ve většině případů jsou 
útoky spíše rafinované a  dají se 
obtížně prokázat,“ říká Michaela 
Švejdová.

Ženy vedou, muži se bojí
O  pomoc podle Michaeliných slov 
nejčastěji žádají ženy, které prý 
mají odvahu říct nahlas, co se děje. 
Muži zatím stále považují spíše za 
slabinu upozornit na to, že jim ně-
kdo ubližuje. Mají chuť situaci řešit 
sami, ale pokud podléhají psychic-
kému teroru delší dobu, tak sílu 
postupně ztrácejí a  pak se za ně 
o  pomoc obrací jejich manželky 
a přítelkyně… 

„Nejčastěji se na nás obrací lidé 
z  oblasti zdravotnictví nebo škol-
ství a  státní správy, dále z  oblasti 
pojišťovnictví, bankovnictví a v ne-
poslední řadě výroben, prodejen 

Čtvrtina lidí má zkušenost 
s různými formami šikany na 
pracovišti!
Podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK šikana postihuje více ženy (27 %) 
než muže (19 %) a přichází nejčastěji od nadřízených, ale také od kolegů. Mezi nejčas-
tější projevy mobbingu patří nedoceňování pracovního výkonu, které postupně vede 
ke ztrátě sebevědomí, zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neod-
povídající pracovní kvalifikaci, zesměšňování a pomlouvání dotyčné osoby v pracov-
ním kolektivu či neustálá kritika práce. Jak jste na tom vy?
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apod. Obvykle kvůli bossingu, což 
je šikana ze strany nadřízeného, 
ale i  kvůli mobbingu. Většinou jde 
o  ponižování, neetické chování, 
zamezování přístupu k informacím 
nebo manipulaci s  nimi, odebírání 
osobního ohodnocení, neodůvod-
něné vytýkací dopisy, zamezování 
dalšímu vzdělávání a podobně.“

Věčné stížnosti 
k ničemu nevedou
Kdy se stačí obrátit v  případě 
mobbingu na nadřízeného a  kdy 
už je potřeba obrátit se např. na 
krizovou linku či policii? „Díky pra-
xi s klienty jsme zjistili, že mnoho-
krát opravdu pomůže si s  šéfem 
promluvit a  sdělit jemu či jeho 
kolegovi, co s námi jejich chování 
dělá, co nám způsobuje. Vychází-
me z  vlastní teorie „nevědomého 
mobbera“, který ve jménu výkonu 
či jiného tlaku používá prostředky, 
které můžeme řadit k  šikanózní-
mu chování. V  takovém případě 
má smysl se šéfem hovořit,“ dodá-
vá Michaela Švejdová. Pokud však 
jde o  záměrné a  vědomé poško-
zování, je prý dobré postupovat 
jinak. „Člověk sám o  sobě je ve 
stresu z  jakéhokoliv dalšího kon-
taktu s  útočníkem, a  tak je dobré 
najít oporu například mezi kolegy 
nebo u  jiného vedoucího pracov-
níka. Vždy doporučujeme, aby si 
naši klienti vedli deník a  zazna-

menávali, kdy, co, kde a jak se jim 
děje. Když pak s takovými zápisky 
zajdou za vedením společnosti, 
tak k nim budou přistupovat úplně 
jinak. Pokud si někdo jen stěžuje, 
tak většinou začnou nadřízení si-
tuaci bagatelizovat a  dotyčný se 
rychle dostane na černou listinu, 
čímž se situace ještě zhorší.“ 

Když šéfovi haraší…
„Vy ale máte sexy šaty! Mám pro-
blém se soustředit na práci, když 
vás vidím.“ Lichotka, nebo nepří-
jemná narážka ze strany šéfa? Jak 
na ni reagovat? Usmát se a  podě-
kovat, nebo se tvářit, jako by se nic 
nestalo? K  sexuálnímu obtěžování 
dochází i  mimo pracoviště a  zahr-
nuje i  složku fyzickou, jež má ne-
blahé následky pro psychiku oběti. 
Jako nejčastější formy sexuálního 
obtěžování byly na základě výsled-
ků výzkumů označeny sexuálně 
zabarvené vtipy, narážky na sou-
kromý život či řeči se sexuálním 
podtextem. Naopak pokus o  zná-
silnění či sexuální návrhy a pobídky 
nejsou dle výzkumů tak časté. Ve 
Spojených státech by už mohl mít 
šéf díky podobné připomínce smě-
řující k  oděvu své podřízené velký 
problém, u nás zatím není obvinění 
ze sexuálního harašení tak časté. 
Nabízí se tak otázka, zda k němu na 
pracovištích nedochází, nebo si jen 
české ženy nechávají více líbit. 🅚
 

Jak postupovat 
v případě šikany 
na pracovišti
V  první fázi je důležité si uvědomit vážnost situ- 
ace a přiznat si, že se to děje právě mně. Důsledky 
dlouhodobé šikany mohou být velmi vážné a odrá-
ží se nejen na psychice, ale i zdraví.
Při zjištění šikany je nejvhodnější následující:

1. Zmapujte situaci, poznejte protivníka a pokus-
te se najít příčinu mobbingu.

2. Veďte si podrobné záznamy – sestavte si „in-
venturu“ útoků, která by měla obsahovat: Data 
a  časy útoků včetně pracovní absence a  ná-
vštěv u  lékaře kvůli šikaně (co, kdo, kdy, kde, 
jak, případně proč), popis skutkové podstaty, 
shromažďování důkazů, dokumentace, které 
byly kritizovány nebo poškozeny, ponižujících 
e-mailů apod., popis vlastních pocitů, projevy 
šikany, reakce kolegů a svědků, důsledky zdra-
votní i duševní.

3. Najděte podporu u rodiny, kolegů, přátel nebo 
externích poradců (poradna, psycholog, lékař, 
personální oddělení, nadřízený apod.).

4. Pokuste se na šikanózní chování upozornit pří-
mo druhou stranu nebo vedení. Nenechte si to 
líbit, avšak postupujte opatrně. Každá situace 
je individuální a vyžaduje i takový přístup. Kdy-
by vás to mělo poškodit, požádejte o  pomoc 
a své kroky konzultujte – a zároveň monitoruj-
te, co se následně děje.

5. Předložte shromážděné důkazy a  pokuste 
se situaci řešit nejdříve interně smírčí cestou, 
a pokud tato cesta není možná, zapojte exter-
ní spolupracovníky (lékaře, inspektorát práce 
apod.).

6. Vyčkejte, jak bude protějšek reagovat, a podle 
toho volte další kroky. Kdo útočí, má co skrývat. 
Kdo vyjednává a  má zájem o  nápravu, může 
pomoci, avšak je potřeba být ještě jistou dobu 
ve střehu a situaci monitorovat.

7. Pokud ani to nepomůže, následuje další mož-
ná cesta a tou je zveřejnění případu a právní 
spor.

Další formy šikany
Bossing – systematické šikanování ze strany 
nadřízeného. Ve většině případů jde o  praktiky 
vedoucího pracovníka, který vyvíjí tlak na pod-
řízeného, aby si buď vynutil jeho přizpůsobení 
a poslušnost, nebo aby ho vypudil z pracovního 
místa. Pojem bossing bývá nahrazován také ter-
mínem „mobbing shora“.

Staffing – odlišuje formu šikany zaměřenou zdola 
nahoru, a sice neférové útoky vůči jedinci ve ve-
doucí funkci, kterého chtějí jeho podřízení zruino-
vat, případně celý jeho tým či firmu.

Kam se můžete obrátit v případě šikany na pracovišti 

• nadřízený 
•  personální oddělení 
•  zaměstnavatel 
•  zřizovatel 
•  odborová organizace 

•  inspektorát práce nebo 
 městský úřad, kraj 
•  právníci/soud 
•  pomáhající organizace a poradci 
•  policie, lékaři, psychoterapeuti…

TO SE NEDÁ! 

JAK DLOUHO 

TENHLE TEROR 

JEŠTĚ 

VYDRŽÍM??!
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Bibelot: 
Osobitost, nadčasovost, elegance 

povrchová úprava a  mistrovské zpracování za 
využití poznatků z oblasti ergonomie. Personál 
prodejen Bibelot vám dokáže nejen kvalifikova-
ně poradit s výběrem psacího nástroje, ale za-
jistí také záruční a pozáruční servis.

Ceny psacích potřeb a  doplňkového sor-
timentu se pohybují v  různých úrovních, které 
umožňují vybrat z bohaté nabídky model nejlé-
pe vystihující váš životní styl nebo osobnost ob-
darovaného. Pro běžné psaní můžete zakoupit 
kuličkové tužky či pera od 400 Kč, ve střední ka-
tegorii jsou to již psací potřeby zdobené zlatem, 
platinou, paládiem a dalšími drahými kovy. Pro ty, 
kdo hledají něco skutečně mimořádného, máme 
v sortimentu opravdový unikát – pero z limitova-
né edice Parker Duofold Senior 125th Anniversa-
ry. Těchto per bylo celosvětově vyrobeno pouze 
1125 kusů a cena přesahuje 50 000 Kč. 🅚

Společnost ACTIVA je distributorem psacích 
potřeb značek Parker, Waterman a Lamy v Čes-
ké republice a na Slovensku, v maloobchodním 
segmentu dodává tyto značky do více než 200 
prodejen. 

Pod značkou Bibelot provozuje ACTIVA jedinou 
specializovanou síť butiků na našem trhu, kte-
rá nabízí široký výběr kvalitních psacích potřeb 
prestižních značek Parker, Waterman, Lamy 
a  Montblanc a  doplňkový sortiment v  podobě 
diářů Filofax. 

První prodejna Bibelot byla otevřena v roce 
1995. Dnes zákazníky provází nákupem proško-
lený odborný personál hned v několika prodej-
nách v  obchodních centrech Chodov, Arkády 
Pankrác a  KOC Nový Smíchov. Vlajkovou lodí 
Bibelotu se stala prodejna v nákupní galerii Slo-
vanský dům v centru Prahy, která byla otevřena 
v listopadu 2015. 

Nákup v  butiku Bibelot se stává zážitkem 
již díky samotnému designu prodejen a způso-
bu prezentace vystaveného zboží, pro které je 
charakteristická nadčasová elegance, moderní 

Ve světě, ve kterém vládne moderní technologie v podobě unifikovaných smartphonů, tabletů 
a laptopů, mají lidé s vytříbeným vkusem čím dál tím větší zájem o věci, které podtrhují jejich osobnost 
a odlišují je od ostatních. Mezi osobité předměty, které se mohou stát originálním módním doplňkem, 
patří i značkové psací potřeby. Oceníte je na obchodních cestách či jednáních s obchodními partnery, 

ale jsou bezesporu i vhodným dárkem pro zaměstnance či blízké.

Nákup v  butiku Bibelot se 
stává zážitkem již díky samot-
nému designu prodejen a způ-
sobu prezentace vystaveného 
zboží.
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Samozřejmě že hned nemusíte dávat výpověď. 
Možná bude pro začátek stačit, když budete 
sedět správně a přidáte trošku tělesné aktivity 
mezi sezením. Celodenní pasivní sezení je do-
slova morem dnešní doby a pro páteř je tou nej-
namáhavější činností. Proč tomu tak je? Vsedě je 
totiž páteř ohnutá v nevhodné pozici, která za-
těžuje meziobratlové ploténky i svaly, což vede 
k  bolesti zad a  deformaci páteře a  pohybové-
ho aparátu. Jakmile dlouho sedíte, je narušen 

oběhový systém, dýchání i trávení 
a  zpomalí se lymfatický a  krevní 
oběh, čímž se omezí vyplavování 
důležitých enzymů do krve. Bohu-
žel většina z nás tráví vsedě i více 
než deset hodin denně – u  počí-
tače v  kanceláři, ve škole, v  autě, 
u televize doma na gauči atd. Podle 
průzkumu, jehož se zúčastnilo té-
měř patnáct tisíc lidí v Austrálii, Ka-
nadě a USA, hrozí lidem, kteří stráví 
více času sezením, úmrtí spíše než 
těm, kdo jsou aktivní. 

Zdravé sezení
Chcete mít zdravá záda, a oči jako 
ostříž? Naučte se sedět co nej-
správněji. Při dlouhé práci u  počí-
tače až 90 % lidí trpí bolestmi šíje 
a na celkovou zrakovou a tělesnou 
únavu si stěžují více než tři čtvrti-
ny osob. Nejdůležitější v ergonomii 
práce je správné sezení a je doká-
záno, že špatný posed způsobuje 
zdravotní poruchy. Často opakova-
nými stejnými pohyby namáháte 
i  paže a  ruce a  postiženy bývají 

zejména šlachy a  šlachová pouzdra v  oblasti 
loktů a zápěstí. 

Co je to tedy zdravé sezení? Podpořit ho 
můžete kvalitní kancelářskou židlí (například 
židle 24S1 F5 AC z  nové kolekce Office Mayer, 
která je v nabídce ACTIVY) či nejrůznějšími po-
můckami, jako jsou opěrky, područky, balony 
a  podložky. Při dynamickém sezení totiž tělo 
bezděky namáháme, jako bychom cvičili. I když 

V nabídce ACTIVY najdete 
ucelenou nabídku kancelářských 
židlí a křesel značky Mayer CZ, 
které se vedle kvality zpracování 
vyznačují i originálním, 
atraktivním vzhledem.

Seďte správně, 
ať jste zdraví!

Lidé, kteří tráví dlouhé hodiny sezením u počítače, musí počítat s vyšším rizikem vzniku 
nejrůznějších onemocnění. Nejohroženější jsou ti, kteří pracují v kancelářích. Pokud k nim patříte, 

měli byste zbystřit a něco s tím udělat.
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to ani nevnímáme, drobné pohyby zapojují sva-
ly, které drží páteř ve správné poloze, a centrální 
nervový systém (CNS) dostává potřebné infor-
mace, které nás nutí případné chyby v  sezení 
korigovat. V poslední době se také hodně pre-
feruje zavedení vyvýšených stolků, jež mají lidé 
vedle nízkých stolů. Jak říká kouč Martin Škába 
z www.skaba.cz, který se zabývá vlivem životní-
ho stylu na pracovní výkon a  pomáhá firmám 
zlepšit zdravotní stav zaměstnanců, nejde o nic 
složitého, ale o  zcela jednoduchou záležitost, 
kdy si zkrátka stoupnete a svůj notebook nebo 
klávesnici položíte na vyvýšený stolek, takže 
můžete pracovat dál a zároveň rozhýbat svoje 
tělo. „Velkým trendem zejména u velkých spo-

lečností je přítomnost běhacích nebo chodicích 
pásů v  budově či přímo v  kanceláři,“ dodává 
kouč. 

Kvalitní židle je základ
Základem správného a  zdravého sezení je sa-
mozřejmě i kvalitní židle. Při výběru je nedůle-
žitější, aby byla otáčecí a  měla nastavitelnou 
výšku sedáku a  popřípadě podpory pro páteř. 
Židle by měla mít synchronní mechanismus. 
Jednoduše řečeno: Čím méně páček na židli je 
nastaveno napevno, tím je sezení dynamičtější 
a  zádové svalstvo pracuje na udržení správné 
funkce páteře. „Zdravá“ židle umožňuje syn-
chronní pohyb sedáku a  zádové opěry spolu 

s tělem při permanentní opoře v zádové oblasti 
bez jakéhokoli manuálního ovládání. Pozor, ve-
dlejším efektem je to, že se vás snaží židle de 
facto vytlačit ze sedáku dopředu. Musíte si tedy 
třeba padesátkrát denně poposednout zpátky 
dozadu. Opěrák židle musí být správně tvarova-
ný, stejně tak sedák (při poloze vleže vám ne-
smí stlačovat stehna zespodu), musíte sedět 
vzadu (tedy mít hýždě „nacpané“ úplně vzadu), 
monitor byste měli mít na inteligentním držá-
ku, musíte sedět ve správné výšce (neboli co 
nejvýše, ale tak, aby ani když si lehnete, nebyla 
stehna tlačená zespodu přední hranou sedá-
ku – při všech nakloněních musíte mít paty na 
zemi nebo na podložce), stůl či klávesnice musí 
být ve správné výšce, područky musí podpírat 
pouze lokty, ne zápěstí, co nejčastěji byste měli 
střídat polohu sedět-ležet-stát. Při samotném 
sezení dbejte na to, abyste si čas od času pro- 
pnuli nohy nebo se zahoupali na židli. Hlavně 
ženy by si měly dávat pozor a neměly by sedět 
s překříženýma nohama, aby minimalizovaly ri-
ziko vzniku křečových žil. 🅚
 

10 rad, jak zlepšit 
pracovní výkon
1. Každých 30 minut vstaňte ze židle a na mi-

nutku se projděte nebo se alespoň zved-
něte a protáhněte – klidně i v obleku, stačí 
jen rotace trupu vestoje a dřep s otočením 
trupu.

2. Vytvořte si alternativní variantu zvýšené-
ho stolu, abyste mohli pracovat i vestoje.

3. Pokud je to možné, neposílejte kolegům 
pořád jen e-maily – zvedněte se a  běžte 
jim říct, co potřebujete.

4. Zapomeňte na výtah, schody vždy vyjděte.
5. Parkujte dále od vchodu do firmy, než jste 

zvyklí.
6. Choďte ke svému pracovnímu stolu delší 

cestou – každý pohyb a krok se počítá. 
7. Používejte v kanceláři míč a čas od času si 

na něm poseďte.
8. Během oběda si udělejte malou procházku.
9. Každý den choďte alespoň 20 minut tak 

rychle, abyste se zpotili.
10. Každé ráno udělejte pár kroků, dřepů nebo 

speciálních, a přitom jednoduchých krou-
ticích cviků.

PŘI PRÁCI 

ČAS OD ČASU

VSTAŇTE 

A PROJDĚTE SE.

Víte, že…? Lidé, kteří prosedí denně více než patnáct hodin, mají větší pravděpo-
dobnost, že zemřou dříve. Bohužel sedavé zaměstnání vede nejen k riziku úmr-
tí na srdečně-cévní onemocnění, ale také k  časté pracovní neschopnosti. Podle 
statistiky Češi stráví ročně 70 hodin v pracovní neschopnosti kvůli bolestem zad. 
Kromě toho se odhaduje, že aspoň jednou za život trpí problémy s páteří nejméně 
80 % lidí a ještě výhružnější je číslo týkající se bolesti zad u dětí – 75 %. Bolesti zad 
se vyskytují častěji než bolesti hlavy. 
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Jejich forma se ale samozřejmě za 
tu dobu proměnila. Vedle klasic-
kých papírových existují i  vizitky 
elektronické. Jejich cíl je stále stej-
ný – poskytují první dojem o osobě 
nebo firmě. Plní nejen informační 
a  identifikační funkci, ale ukazu-
jí také, jaký má jejich vlastník (či 
podnik, v němž pracuje) vkus. A to 
je důvod, proč si dát na vizitkách 
záležet. Jsou zkrátka naší vizitkou. 

Jaké jsou rozdíly mezi 
jednotlivými typy vizitek? 
Firemní vizitky
Firemní vizitky mají jednoznačnou 
roli – představit zaměstnance či 
zástupce dané firmy. Nejdůležitěj-
ší jsou v tomto případě informace. 
Tomu by měl být podřízen vzhled. 
V  současnosti tak firemní vizitky 
obsahují jen ty nejpodstatnější in-
formace pro pozdější písemný, te-
lefonní nebo přímý kontakt: jméno 
a příjmení, titul a funkci, název spo-
lečnosti, telefonní číslo, poštovní 
a  e-mailovou adresu. Ve většině 
případů se používá rovněž firemní 
logo a  odkaz na webové stránky. 
Pokud má firma schválený vizuální 
styl, měla by být vizitka připravena 
vždy v souladu s grafickým manu-
álem. Také všechny údaje by měly 
být uváděny v jednotném formátu. 

Osobní vizitky
U osobních vizitek je to trošku jiné. Není na nich 
potřeba uvádět všechny kontakty, klíčové je 
spíše zaujmout. Důležitější je tedy design, který 
by měl vystihnout a správně prezentovat kon-
krétní osobu nebo její činnost. Osobní vizitky by 
měly vždy korespondovat s dojmem, který chce 
daná osoba vytvořit (jinak se prezentuje účetní 
či daňový poradce a jinak kreativec, například 
copywriter či grafik). 

Odlišit se 
Vizitek je v  oběhu ohromné množství. Pokud 
něco prodáváte nebo nabízíte, sami si může-
te spočítat, kolik svých vizitek týdně rozdáte. 
Je proto zřejmé, že se v záplavě vizitek musíte 

Vizitky jsou naší vizitkou 

Dříve se jim říkalo navštívenky. Nejdříve to byly pouhé proužky papíru, poté ručně vypisované 
lístky a ještě o něco později bohatě zdobené a podepsané kartičky. Takovou podobu měly 

první vizitky. Zrodily se někdy v 15. století a dodnes  jsou stále IN. I po stovkách let je používáme 
v práci i osobním životě. 

Elektronické 
vizitky ve tvaru 
CD-R o rozměrech 
klasické papírové 
vizitky je možné 
přehrát v každé 
počítačové 
CD a DVD 
mechanice.
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• Jdete-li navštívit obchodního partnera, mů-
žete předat vizitku při příchodu jeho asistentce, 
která vás při tom zároveň uvede. 
• U vstupu do místnosti, ve které se odehrává 
nějaká akce, bývá často umístěna nádoba na 
vizitky – přidáte-li svoji, organizátoři se o  vaší 
účasti dozvědí. 
• Vizitka musí reprezentovat svého majitele. 
Nikdy ji protějšku nevnucujte a nepředávejte ji 
poškozenou. 
• Vizitky s psaným sdělením nechávejte v za-
lepené obálce. 
• Na vizitkách rozhodně nikdy neškrtejte 
a nepřepisujte údaje. Při jakékoliv změně je nut-
né vytisknout nové vizitky.

Elektronické vizitky: Důležitý 
společník pro e-maily
Při e-mailové či mobilní komunikaci pomáhají 
vytvořit důležitý první dojem elektronické vizit-
ky. Vypadají podobně jako jejich papírové pro-
tějšky a mohou být právě tak snadno předává-
ny. Ovšem mohou obsahovat mnoho informací 
navíc – třeba i  multimediální prezentaci firmy, 
představení výrobků či služeb nebo kompletní 
internetové stránky firmy tak, aby si je uživatel 
mohl v klidu prohlédnout na svém počítači bez 
nutnosti připojení k internetu. Současným tren-
dem je vytváření elektronických vizitek, které 
dovolují tyto informace nejenom předávat, ale 
také udržovat aktuální. 🅚
 

Vizuální styl 
Nejen vizitky, ale také firemní tiskoviny jsou 
skutečnou vizitkou každé firmy. Jednotný vizu-
ální styl je pro firmu tím, čím obal pro zboží. Cor-
porate identity je nezpochybnitelnou součástí 
firemní kultury a  vytváří společnosti profesi-  
onální image. Firemní identita je důležitá jak pro 
nově vznikající společnosti, tak pro společnos-
ti, které na trhu již působí a mají zájem o úpravu 
nebo kompletní změnu firemní identity.

DŮLEŽITÉ JE 

I SPRÁVNÉ 

NAČASOVÁNÍ, 

KDY VIZITKU 

PŘEDAT. 

odlišit. To je možné kvalitním provedením nebo 
třeba zajímavým prvkem. 

Ke zpestření vizitek můžete kromě samotné-
ho grafického zpracování využít například ně-
které tiskové technologie – lakování třeba zvý-
razní logo nebo důležitou část textu, originální 
je také 3D efekt. Další dobrou volbou, jak se lze 
odlišit, jsou vizitky neobvyklého tvaru.

Jak správně předat vizitku
Předávání vizitek je nedílnou součástí obchod-
ního procesu. Nejčastěji se vizitky vyměňují při 
osobním setkání nebo při pracovním jednání. 
Jak to dělat správně?
• Pokud vizitku předáváte při vzájemném 
představování, není vhodné po ní složitě pátrat. 

Mějte ji připravenou v  perfektním 
stavu, například v  kovovém nebo 
koženém pouzdře. 
• Host předává vizitku jako první, 
hostitel jako druhý. 
• Společensky méně významná 
osoba předává vizitku jako první, 
významnější osoba pak jako druhá. 
Po převzetí si vizitku prohlédněte 
a proneste pár slov, například o ad-
rese, titulu nebo grafické úpravě – 
na důkaz toho, že jste se s ní oprav-
du seznámili. 
• Poděkování lze vyjádřit vizit-
kou připojenou například ke květi-
ně nebo jiné pozornosti. 
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Stále bezradně dumáte před re-
gálem s barvami a nejraději byste 
od každé značky vzali všechny? 
My jsme některé z nich vyzkoušeli 
a tentokrát jsme pro vás z testová-
ní natočili i videa. Teď už si snadno 
vyberete ty nejvhodnější tempery 
pro vaše školáky i vaše tvoření.

Vyzkoušeli jsme celkem pět 
různých značek temperových ba-
rev na běžné školní použití při vý-
tvarné výchově nebo na domácí 
tvůrčí pokusy. 🅚
 

Test temperových barev: 
Nejlevnější jsou nejlepší!

Chystáte se vybavit své děti na školní rok nebo do výtvarného kroužku kvalitními pomůckami? 
Pokud ano, tak kreativními pomůckami mohou být i temperové barvy. 

Tempery
Barvy ředitelné vodou mají vysoké 
krycí vlastnosti, rychle zasychají 
a  po zaschnutí jsou spíše matné. 
Temperu je možné znovu rozmýt, 
na rozdíl od akvarelových barev.

Kompletní test 
temper včetně 
videí z testování 
najdete na blogu 
skolnisvet.cz.

 Tempera 
aero

Tempera 
KOH-I-NOOR

Temperové barvy 
VECTOR

Temperová barva 
TOY COLOR Teenager

Temperové barvy 
FABER-CASTELL

označení v testu A B C D E

země výroby Slovinsko Česká republika Čína Itálie Turecko

počet ks v balení 12 × 7 ml 6 × 16 ml 6 × 9 ml 5 × 7,5 ml 12 × 12 ml

cena za balení 105 Kč 69 Kč 59 Kč 59 Kč 240 Kč

cena/ml 1,25 Kč 0,72 Kč 1,09 Kč 1,58 Kč 1,67 Kč

materiál a velikost tuby kov, 6 cm kov, 8,5 cm plast, 6,5 cm kov, 6 cm plast, 7,5 cm

manipulace s tubou • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

barvy, míchání barev • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

malování • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

rychlost zasychání • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

vypratelnost a smývatelnost ne ne ne ano ne

celkové hodnocení Tempery jsou hodně 
tekuté, obrázek má po 
zaschnutí jasnější barvy, 
z namíchaných barev se 
nám povedla jen oran-
žová. Hodně připomíná 
práci s vodovkami, jen 
špinavější. Některé tuby 
neměly po odšroubová-
ní víčka ochrannou fólii.

Kvalitní tempery, málo 
vodové, výborně se 
s nimi pracuje. Obrázek 
je po zaschnutí matný, 
přirozené barvy. Namí-
chané barvy jsou také 
temné. Je na první po-
hled jasné, že je obrázek 
namalovaný temperami. 
Výborná manipulace 
s tubou, jen někdy po 
propíchnutí ochranné 
zátky vystříkla barva 
a skončila na prstech. 

Tempery jsou na malo-
vání dobré, mají výraz-
nější barvy, povedly se 
nám i namíchat. Problém 
byl však s vytlačením 
barvy z plastové tuby – 
vytvořil se totiž podtlak 
a po uvolnění zmáčknutí 
se nám barva vracela do 
tuby zpět.

Tempery jsou tekutější, 
mají veselejší, jasnější 
barvy. Hodně podob-
né práci s vodovkami. 
Namíchané barvy nám 
vyšly hodně bledé. Jed-
norázový obal. Po vytla-
čení barvy se tuby obtíž-
ně zašroubovávaly. Jako 
jediné se dají prohlásit 
za vypratelné, na tričku 
zůstal jen jemný stín. 

S temperami se výbor-
ně pracuje, mají větší 
barevnou škálu, zají-
mavé odstíny barev. Po 
zaschnutí je obrázek 
matný, z namíchání se 
nám povedla oranžová. 
Balení se štětcem, plas-
tové tuby fungují lehce 
a bezchybně – působí 
prémiově. Vhodné pro ty, 
kteří nevytáhnou tem-
pery jen párkrát během 
hodin výtvarné výchovy. 

výsledné pořadí 3 1 5 4 2

NÁŠ
TIP
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Shrnutí
Obecně lze říci, že obtížněji se manipulovalo 
s  menšími tubami. Mají malé víčko a  těžko se 
zavírají. Jsou vhodnější spíše na jednorázové 
použití nebo k rozšíření barevné palety. Do ško-
ly jsou určitě vhodnější větší tuby temper, které 
vydrží celý rok. Vítězem našeho testování jsou 
tempery Koh-i-noor. Jako jediné se vyrábějí 
v České republice. A co víc, jsou při porovnání 
ceny za mililitr nejlevnější z testovaných. V na-
bídce kvalitních papírnictví najdete i větší, ce-
nově výhodnější balení.

Jak jsme testovali
• Manipulace s tubou: Zkoušeli jsme snad-

nost otvírání a zavírání tuby včetně vytla-
čování barvy na paletku.

• Barvy, míchání barev: Tempery jsou do-
poručované pro míchání barev. Říká se, že 
základní barvy by se měly u temper použí-
vat minimálně. Proto jsme zkusili namíchat 
oranžovou a  fialovou barvu, namalovali 
jsme jednoduchý obrázek a  porovnávali 
sytost a výraznost barev, jejich krytí a mat-
nost po zaschnutí. 

• Malování: Subjektivně jsme hodnotili, jak 
příjemně se nám s temperou maluje.

• Rychlost zasychání: Měřili jsme, za jak 
dlouho nám uschne jednoduchý obrázek 
a pak i vytlačený barevný „had“ z tempery.

• Vypratelnost a smývatelnost: Přes to, že 
jsme pracovali opatrně, měli jsme zama-
zané ruce. Tričko jsme si už ušpinili sami 
a zkusili je vyprat na 40 °C.

 Tempera 
aero

Tempera 
KOH-I-NOOR

Temperové barvy 
VECTOR

Temperová barva 
TOY COLOR Teenager

Temperové barvy 
FABER-CASTELL

označení v testu A B C D E

země výroby Slovinsko Česká republika Čína Itálie Turecko

počet ks v balení 12 × 7 ml 6 × 16 ml 6 × 9 ml 5 × 7,5 ml 12 × 12 ml

cena za balení 105 Kč 69 Kč 59 Kč 59 Kč 240 Kč

cena/ml 1,25 Kč 0,72 Kč 1,09 Kč 1,58 Kč 1,67 Kč

materiál a velikost tuby kov, 6 cm kov, 8,5 cm plast, 6,5 cm kov, 6 cm plast, 7,5 cm

manipulace s tubou • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

barvy, míchání barev • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

malování • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

rychlost zasychání • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

vypratelnost a smývatelnost ne ne ne ano ne

celkové hodnocení Tempery jsou hodně 
tekuté, obrázek má po 
zaschnutí jasnější barvy, 
z namíchaných barev se 
nám povedla jen oran-
žová. Hodně připomíná 
práci s vodovkami, jen 
špinavější. Některé tuby 
neměly po odšroubová-
ní víčka ochrannou fólii.

Kvalitní tempery, málo 
vodové, výborně se 
s nimi pracuje. Obrázek 
je po zaschnutí matný, 
přirozené barvy. Namí-
chané barvy jsou také 
temné. Je na první po-
hled jasné, že je obrázek 
namalovaný temperami. 
Výborná manipulace 
s tubou, jen někdy po 
propíchnutí ochranné 
zátky vystříkla barva 
a skončila na prstech. 

Tempery jsou na malo-
vání dobré, mají výraz-
nější barvy, povedly se 
nám i namíchat. Problém 
byl však s vytlačením 
barvy z plastové tuby – 
vytvořil se totiž podtlak 
a po uvolnění zmáčknutí 
se nám barva vracela do 
tuby zpět.

Tempery jsou tekutější, 
mají veselejší, jasnější 
barvy. Hodně podob-
né práci s vodovkami. 
Namíchané barvy nám 
vyšly hodně bledé. Jed-
norázový obal. Po vytla-
čení barvy se tuby obtíž-
ně zašroubovávaly. Jako 
jediné se dají prohlásit 
za vypratelné, na tričku 
zůstal jen jemný stín. 

S temperami se výbor-
ně pracuje, mají větší 
barevnou škálu, zají-
mavé odstíny barev. Po 
zaschnutí je obrázek 
matný, z namíchání se 
nám povedla oranžová. 
Balení se štětcem, plas-
tové tuby fungují lehce 
a bezchybně – působí 
prémiově. Vhodné pro ty, 
kteří nevytáhnou tem-
pery jen párkrát během 
hodin výtvarné výchovy. 

výsledné pořadí 3 1 5 4 2

NÁŠ
TIP
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Psaní osobního deníku je jedineč-
nou a zajímavou zkušeností – deník 
není jen „odkladištěm“ vzpomínek. 
Můžete si totiž do něj poznamená-
vat ty nejdůležitější a nejintimnější 
věci, jaké jste prožili, a díky psaní si 
v sobě navíc srovnáte i své pocity. 
Váš deník pak může být přínosem 
pro osobní sebereflexi, zdrojem 
vzpomínek i databází nápadů.

Proč psát?
Vytváření deníků uklidňuje, pomá-
há uvolňovat emoce a  tříbit myš-
lenky. Výhodou je skutečnost, že 
do nich můžete psát všechno, co 
vás napadne, a  dát tak absolutní 
průchod svým emocím, které po-
třebuje čas od času ventilovat kaž-
dý. Lze si hrát se svou identitou, po-

Osobní deníky odolávají 
útoku digitálních médií

Psaní deníků má dlouhou a bohatou historii. Jakkoli je v současnosti módní používat elektronické 
a digitální pomůcky, záznamy do papírových deníčků jsou stále stejně populární jako dřív. Dokonce vám 

mohou v dnešní zrychlené době přinášející řadu náročných životních situací prospět – koneckonců 
psychologové je doporučují jako důležitou psychoterapeutickou pomůcku.

TEN SVŮJ 

DENÍK SI URČITĚ 

VYBERETE NA WWW.

ACTIVACEK.CZ

koušet se nahlédnout do toho, kdo vlastně jste a jací vůbec 
chcete být. Deník je svým způsobem tichým psychologem, 
který sice naslouchá, ale nesoudí ani neradí.

Během dne vás také často napadne originální myš-
lenka nebo nápad, který byste mohli využít i v budoucnu, 
ale jak přijde, tak zase brzy odejde. Pokud si nic nezazna-
menáte, za několik dní už nebudete vědět zhola nic. Pro-
střednictvím deníkových zápisů můžete tyto nápady a my-

šlenky zachytit, a když si je zpětně 
přečtete, většinou vám pomohou 
lépe pochopit různé možná i  po-
zapomenuté souvislosti.

Při psaní také uspokojujete 
svou potřebu něco tvořit a v nepo-
slední řadě v zápiscích uplatňujete 
notnou dávku kreativity.



 KVALITNÍ ŠKOLNÍ  
A VÝTVARNÉ 

POTŘEBY

 AKTOVKY,  
BATOHY DO ŠKOLY 

I DO PŘÍRODY

 NÁPADITÉ 
KREATIVNÍ SADY

 ŠIROKÁ NABÍDKA, 
RYCHLÁ EXPEDICE

 KLUB 
ACTIVÁČEK

www.activacek.cz

 10% SLEVA PRO ZÁKAZNÍKY ACTIVA
Slevu na soukromý nákup získáte opakovaně po zadání kódu ACT216.

Školní potřeby s nápadem

Activacek_67x300.indd   1 29.02.16   9:25
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Tvořivost a fantazie
Osobní deníky mohou být jak hlubokou 
a  upřímnou duševní zpovědí, tak také pro-
myšleným uměleckým dílem. Psaní tak lze 
proměnit v  zábavu a  hru současně. Než se 
do toho pustíte, měli byste mít základní před-
stavu o tom, jak by deník měl vypadat a jakou 
formu psaní zvolíte.

Deník může být elektronický, papírový 
nebo mít podobu knihy; jestliže zvolíte kni-
hu, dejte vnějšímu obalu zajímavý design, 
případně ho opatřete vlastními iniciálami. 
Psaný text lze doplnit o  koláže, obrázky, 
vystřižené články či mapky z  cest. Využijte 
toho. Zpestřením slov mohou být i kreslené 
příběhy, fotografie, nalezené citáty… Fantazii 
(a frekvenci zápisů) se meze nekladou.

Alternativa v podobě 
digitálního deníku
Pro řadu z  vás již dnes nemusí být tvorba 
klasického papírového deníku příliš zajíma-
vá a zábavná. Papírová verze má své výhody 
a  tím pádem i  zastánce, jenže počítačově 
zdatní uživatelé stále častěji hledají alterna-
tivy, které jim umožní přenést práci, nápady 
i poznámky do digitálního prostředí.

Také v  rámci internetového deníčku 
je možné přistupovat k  tvorbě netradičně, 
originálně a  hravě. Některé online deníky 
nabízejí popis dne pomocí ikonek, k  nimž 
je možné přidat ještě krátký slovní popis. 
Trendem doby jsou také blogy, do kterých 
lze zaznamenávat cokoli – včetně deníku. 
Případně tzv. vlogy, což je vlastně mapování 
životních událostí pomocí videí.

Výhodou digitálních deníků je, že umož-
ňují autorovi měnit vizuální styly, a  přitom 
soukromí zaručuje heslo. Jestliže se tedy 
rozhodnete pro elektronickou podobu, měli 
byste mít také jasno, zda zvolíte textový edi-
tor, nebo některou z webových aplikací.

Okno do duše
Pokud si nechcete nic nalhávat, tak se v de-
níku nesnažte nijak stylizovat. Naopak buď-
te k sobě a svým myšlenkám velmi upřímní. 
Díky tomu pak může být deník skvělým ná-
strojem k  poznání sebe samého. Pomůže 
vám zastavit se, nahlédnout na své chování 
a  prožívání, propojit si souvislosti, uvolnit 
emoce a třeba i dosáhnout daných cílů.

Pamatujte ale na to, že není snadné svě-
domitě a opravdu pravidelně psát. Vytvořte 
si z  psaní deníku rituál, který vám pomůže 
se zastavit, na chvíli se izolovat od světa 
a soustředit se jen na sebe. Jakmile se psaní 
deníku stane vaším návykem, bude snadné 
udržovat zápisky aktuální.

Když pak přijdou nevlídné časy, ocení-
te, že můžete vzít svůj starý deník a začíst 
se do něj. Možná že se vám díky němu po-
daří dostat do života pevnější a  jasnější 
řád. Nahlédnete do své minulosti, vyhod-
notíte přítomnost a  získáte obrázek o  bu-
doucnosti. 🅚
 

Art journaling
Jde o  ilustrovaný deník, kde napsané myšlenky 
mohou být doplněny obrázky, náčrtky, výstřižky 
a tematickými razítky. Na cestách, o dovolených 
a  o  prázdninách nasbíráme spousty věcí – fo-
tografie, vstupenky, útržky, jízdenky… Tyto malé 
suvenýry si můžete nalepit do deníku a  dopsat 
k  nim jednoduchý popis dne nebo důležitou 
vzpomínku. K  vámi vytvořenému originálnímu 
cestovnímu deníku se budete rádi vracet. Razítka 
a inspiraci ke zkrášlení najdete na Activáček.cz.

Váš deník může být 
přínosem pro osobní 
sebereflexi, zdrojem 
vzpomínek i databází 
nápadů.

Několik rad, jak 
psát deník 
a vydržet u toho
Čas na psaní. Vymezte si každý den určitý čas, 
kdy můžete nerušeně psát.

V  klidu a  pohodě. Nejlepší je psát v  určitou 
dobu. Dodržujte pravidlo: lépe častěji a  kratší 
dobu než méně často, ale zato dlouho. Z psaní 
byste si měli vytvořit rituál.

Psací návyky. Nedostatek času sám o  sobě 
není problém. Důležité je vybudovat si psací 
návyky – nejlépe běžnou denní rutinou. Každý 
den zaznamenejte některou z  věcí, které se 
vám staly, nebo nejdůležitější detail.

Soustřeďte se na psaní. Vymezte si pracovní 
místo, minimalizujte rušivé prvky, a potřebuje-
te-li nějakou stimulaci, dopřejte si ji.

Osobní motivace. Stává se hnacím motorem, 
proč u  psaní vydržet. Deník pak neopustíte po 
pár stránkách, ale budete se k němu stále vracet.
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Důležité je místo, kde bude nábytek stát: Na ja-
kém podkladu? Pod střechou, nebo pod širým 
nebem? Bude neustále vystaven slunečním pa-
prskům, nebo bude spíše ve stínu? Pak samo-
zřejmě záleží na tom, kolik jste ochotni investo-
vat. Nejlevnější variantou je nábytek plastový, 
po něm následuje nábytek dřevěný a finančně 
nejnáročnější je nábytek z hliníkových profilů. 

Nejlevnější variantou je plastový nábytek, 
který je také nejméně náročný na údržbu (stačí 
voda a trocha saponátu). Mimoto je lehký, snad-
no přenosný a skladný. Nevýhodou je postup-
né vyblednutí barev a kratší životnost, protože 
plast snáze podléhá povětrnostním i  mecha-
nickým vlivům.

Dřevěný nábytek je na údržbu i na pořízení 
náročnější, zato lépe vypadá, je příjemný na do-
tek a speciálně exotické druhy dřev jsou i velmi 
odolné. Cena dřevěného nábytku se může po-
hybovat v řádech tisíců i desetitisíců v závislos-
ti na tvrdosti a  původu dřeva. Mezi ekonomič-
tější varianty patří dřevo smrkové a borovicové, 
nejvíc naopak stojí exotické dřeviny – eukalyp-
tus, severoamerický akát, teak.

Nejdražší variantou je nábytek z  hliníko-
vých profilů, které jsou k sobě přivařeny a ob-
vykle nastříkány práškovou barvou vytvrzenou 
ve vypalovací peci. Takový nábytek je velmi 
odolný vůči povětrnostním vlivům, nereziví 
a ve spojení s povrchovou úpravou je praktic-
ky bezúdržbový. Stockist vám nabízí i  v  této 
kategorii široký výběr, ze kterého jsme vybrali 
pár tipů. 🅚
 

Stockist:
Design pro každého 

Jaro se nezadržitelně blíží a většina z nás ráda využije hezkého počasí a možnosti posedět venku 
na zahradě, balkóně nebo terase. Při výběru venkovního nábytku je ale třeba myslet nejen na estetickou stránku 

a funkčnost, ale také na snadnou údržbu a skladovatelnost. Jak tedy vybírat?

Houe – Eyelet  
• design by Henrik Pedersen
• kovový stolek je dostupný v sedmi 
 barevných variacích a třech velikostech
• stolek lze pohodlně a bez námahy přenášet 
• má speciální odtokový kanálek, který 
 odvádí z povrchu stolku dešťovou vodu
 Cena 2 812 Kč / 4 540 Kč / 6 505 Kč

Cane-line – Divine   
• design by Cane-line Design Team
• ručně háčkovaná podnožka z odolného 
 100% polypropylenu
• výplň podnožky se dá snadno vyjmout a její 
 obal je pak možné prát na 30 °C 
• 55 × 55 / v. 35 cm
• je dostupná v pěti barvách (zelená, 
 tyrkysová, hnědá, šedá a červená)
• Cena 11 485 Kč

Cane-line – Lighthouse  
• design by Cane-line Design Team
• hliníková lucerna v antracitově šedé barvě, 
 vytvářející útulnou atmosféru
• tři velikosti: 23 × 23 / v. 42 cm, 33 × 33 / 
 v. 53 cm a 46 × 23 / v. 42 cm
 Cena 5 251 Kč / 8 470 Kč

Magis – Easy Chair 

• design by Jerzy Seymour, 2004 
• jednoduchá plastová židle vyrobená 
 z tvrzeného polypropylenu
• k dispozici v 9 barvách
 Cena 2 710 Kč

Zveme vás tedy 
k návštěvě našeho 
showroomu nebo našeho 
e-shopu:

Pavilon, 
Vinohradská 50, 
Praha 2

www.stockist.cz
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PROŽIJTE KRÁSNÉ 

VEČERY SE SVÝMI 

PŘÁTELI U PŘÍJEMNÉHO 

POSEZENÍ.

Cane-line – Chester

• design by Cane-line Design Team
• klasická kolekce Chester je charakteristická jednoduchými, přímými liniemi
• její stavební prvky tvoří pohovka (trojsed), křeslo a podnožka
• podnožku lze doplnit skleněnou deskou a může sloužit i jako odkládací stolek
• materiálem je polyethylenový UV rezistentní výplet, který se velmi snadno udržuje
• k dispozici ve dvou barvách (přírodní a grafitová) 
 Cena od: pohovka 50 786 Kč, křeslo 27 070 Kč, podnožka 10 130 Kč (se sklem 11 994 Kč)

Houe – Circle
   
• design by Henrik Pedersen
• desku stolu tvoří olejované bambusové 
 lamely, které se snadno udržují 
• žulový střed slouží nejen jako dekorace, ale 
 i jako odkládací prostor, např. pro horký 
 hrnec 
• kovové nohy jsou práškově lakované 
 černou barvou
• k dispozici ve dvou velikostech 
 (průměr 110 nebo 150 cm)  
 Cena 18 465 Kč / 24 156 Kč

Houe – Click  

• design by Henrik Pedersen
• kolekci CLICK tvoří jednoduché, a přesto 
 nápadité židle bez područek i s nimi, židle 
 polohovací, houpací, lehátka a stoličky
• židle mají kovovou konstrukci, bambusové 
 lamely a případně područky z bambusu
• lamely jsou k dispozici ve 14 barvách a lze 
 je libovolně kombinovat; konstrukce je 
 v bílé nebo šedé barvě
 Cena od 3 964 Kč

Cane-line – Hyde Hanging Parasol  
• design by Cane-line Design Team
• slunečník zavěšený na rameni, díky kterému lze nastavit úhel stínění
• rám slunečníku je vyroben z hliníku, látkové stínidlo je k dispozici v barvě antracit a taupe
• stabilitu slunečníku zajišťují kamenné dlaždice, které jsou součástí balení
• rozměry 300 × 300 / výška 275 cm
 Cena 36 082 Kč



Posláním o. p. s. PRÁVĚ TEĎ! je sna-
ha o změnu vnímání problematiky 
stárnutí a setrvávajícího stereotyp- 
ního, černobílého pohledu na stáří. 
Pomáhá šířit myšlenku aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity 
v  praxi, o  čemž svědčí řada spo-
lečenských, sportovních a  vzdě-
lávacích programů, které PRÁVĚ 
TEĎ! pro seniory připravuje nebo 
spoluorganizuje. Co se za poslední 
léta podařilo zrealizovat, na plány 
do budoucna a spolupráci s jinými 
organizacemi jsme se zeptali Bc. 
Ivety Luxové, ředitelky této nezis-
kové organizace. 

3 Mohla byste zmínit některou 
z  vašich aktivit, na kterou byste 
chtěla poukázat? 
Mojí srdeční záležitostí jsou námi 
spolupořádané Senior Campy. Na 
Orlíku a v dalších lokalitách probí-
hají týdenní pobyty s  programem 
v  duchu našeho konceptu „Tré-
nuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví 
vydrželo“. Campy jsou určené pro 
účastníky od 55 let, ale běžně jezdí 
i  osmdesátníci. Většina z  nejstar-
ších účastníků je ztělesněním výro-
ku, že věk je pouze číslo v občance. 
Zažila jsem tančit devadesátiletou 
dámu hluboko do noci a rozhodně 
ne na dechovku. Tento typ pobytu 
je také ideálním formátem pro seni-
ory, kteří již roky necestují, protože 
nemají s kým, a v neposlední řadě 
zde vznikají přátelství, která dále 
pokračují.

3 Na co se mohou potenciální zá-
jemci těšit?
Senioři s námi mohou vyrazit na již 
zmiňované Senior Campy, chodit 
na nordic walking po zajímavých 
pražských místech, vyzkoušet si 
náš program „Trénuj hlavu, trénuj 
tělo, aby zdraví vydrželo“, který pro-
pojuje cvičení těla a mysli v rámci 
jednoho bloku, atd. Firmy mohou 
využít naše služby v rámci vzdělá-
vání a relaxace svých zaměstnan-
ců, na teambuildingové, benefiční 
a další akce.

3 Spolupracujete s  různými subjekty. V  čem je pro vás 
tato spolupráce stěžejní?
Díky odborné spolupráci a  stejnému tahu na branku se 
spolkem Cestou zdraví vznikly Senior Campy a  koncept 
„Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“. S organizací 
Business & Professional Women spolupracujeme na akti-
vitách zaměřených na osoby 50+ atd. Samostatnou kapi-
tolou jsou naši donátoři. Díky nim můžeme naše aktivity 
realizovat a zamýšlet se nad strategií do budoucna. Vím, že 
to vyzní jako klišé, ale musím znovu opakovat, že si vážíme 

Jak prožít seniorský věk 
aktivně s PRÁVĚ TEĎ

ACTIVNÍ 
senior
Nově vzniklý charitativní program 
společnosti ACTIVA na podporu 
organizacím, které pomáhají seni-
orům v  jejich důstojném a  aktiv-
ním stárnutí.

každého dárce, každé formy i veli-
kosti podpory.

3 Finanční zdroje, ale nejen ty, 
jsou důležitým předpokladem 
dobrého fungování jakékoliv or-
ganizace. Jak vás můžeme pod-
pořit?
Často se setkávám s  reakcí: „Ne- 
uděláme raději nic, protože bychom 
mohli udělat a věnovat pouze málo 
a vypadalo by to hloupě.“ Osobně se 
domnívám, že pokud potenciální-
ho partnera téma oslovuje, chce se 
v této oblasti angažovat a nezisková 
organizace mu přijde důvěryhodná, 
vždy se najde způsob, jak může vy-

jádřit podporu. V loňském roce nám 
např. velmi pomohla společnost 
ACTIVA, která nás zařadila do své-
ho charitativního projektu ACTIVNÍ 
senior. Věříme, že spolupráce bude 
pokračovat i letos.

Další formou, kterou lze podpořit 
PRÁVĚ TEĎ!, je objednávání služeb 
pro vzdělávání a relaxaci zaměst-
nanců i zajištění kvalitního progra-
mu na firmami pořádaných benefič-
ních, sportovních a společenských 
akcí, či zajištění aktivit pro klientem 
zvolenou skupinu seniorů, seniorské 
zařízení atd. 

Podrobné informace o  PRÁVĚ 
TEĎ! o. p. s. včetně kontaktů získáte 
na www.prave-ted-ops.cz. 🅚
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Děti patří do rodiny

Kromě přímé podpory pěstounské péče v  na-
šich vesničkách nově podporujeme pěstouny 
mimo vesničky, poskytujeme okamžitou pomoc 
týraným, zneužívaným či jinak ohroženým dě-
tem v akutní nouzi a rozsáhle se také věnujeme 
prevenci. Díky tomu jsme nyní schopni pomoci 
mnohem většímu počtu dětí – od roku 2012 se 
jejich počet zdesateronásobil, loni jich už bylo 
téměř 900. 

3 Jaké nové programy jste otevřeli? 
Jsou to třeba krizová zařízení SOS Sluníčko pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc nebo preven-
tivní program SOS Kompas určený rodinám 
ohroženým odebráním dětí. Jsme jedna z  po-
sledních zemí v  Evropě, kde dítě mladší 3 let, 
které nemůže vyrůstat ve své rodině, může být 
umístěno do kojeneckého ústavu, kde se opa-
trovatelé neustále střídají. Přitom je už dávno 
známo, že pokud takto malé děti nemají stálé-
ho pečovatele, ke kterému by mohly přilnout, 
poznamená je to citově na celý další život. V na-
šich zařízeních SOS Sluníčko jim proto posky-
tujeme péči v rodinném prostředí, kde se o ně 
stabilně starají jen dvě tety. Pro některé z nich 
jsou to nejlepší „mámy”, jaké za svůj krátký život 
poznaly.

Stejně tak je ale důležitá prevence, protože 
mnoho dětí má dobré rodiče, kteří jim jen nejsou 
schopni zajistit dostatečné životní podmínky.

3 Nač se v prevenci soustředíte?
Pracujeme zejména s rodinami ohroženými ode-
bráním dětí. Snažíme se je stabilizovat, aby v nich 
děti mohly zůstat. Dětem může odebrání z rodi-
ny způsobit trauma a  jejich životem a  vazbami 
může značně otřást. A další důvod: Pro společ-
nost je mnohem levnější preventivně zasáhnout 
a rodině včas pomoci. Loni jsme takto pomáhali 
ve stovkách rodin a téměř pěti stovkám dětí.

3 To musí stát hodně peněz. 
Jak svoje programy financujete?
Máme vícezdrojové financování. Na některé 
programy přispívá stát, kraje či města, ale vět-
šina našich českých zdrojů pochází od sou-
kromých dárců – od jednotlivců, podnikatelů či 
firem. Například společnost ACTIVA podporuje 
naši činnost v rámci projektu „ACTIVNĚ dětem“ 
od roku 2013. A budeme samozřejmě moc rádi, 
pokud se jejím příkladem budou inspirovat i její 
obchodní partneři.

3 Jak můžeme podpořit SOS dětské 
vesničky?
Přímo na činnost SOS dětských vesniček lze 
přispět prostřednictvím společnosti ACTIVA, 
pokud se zákazníci rozhodnou si věrnostní 
body za nákupy kancelářských potřeb vy-
měnit za dárcovskou poukázku v  hodnotě  
500 Kč. Velmi důležití pro naši finanční stabi-
litu a dobré plánování pomoci jsou také pra-
videlní dárci, kteří posílají příspěvky trvalým 
příkazem. Za jakoukoli finanční pomoc jsme 
velmi vděční. 🅚

Podporujeme SOS 
dětské vesničky
Zákazníci e-shopu obchod.activa.cz každou 
svojí objednávkou přispějí 3 Kč do pomyslné-
ho měšce, ze kterého jsou financovány kance-
lářské a  školní potřeby vybraných organizací. 
V  roce 2015 ACTIVA věnovala v  rámci tohoto 
projektu kancelářské a školní potřeby v hodno-
tě 823 279 Kč, od začátku projektu k 31. 12. 2015 
pak v hodnotě 6 491 384 Kč.

SOS dětské vesničky jsou nejstarší českou ne-
ziskovou organizací zaměřující se na pomoc 
ohroženým dětem. V péči pěstounů v nich pro-
žily šťastné dětství stovky dětí. Tato organizace 
v posledních letech prošla prudkým rozvojem, 
během kterého se počet dětí v  jejích progra-
mech zdesateronásobil. V rozhovoru si povídá-
me s národní ředitelkou SOS dětských vesniček 
Jindrou Šalátovou o tom, jak se jim toho podaři-
lo dosáhnout.

3 SOS dětské vesničky zaznamenaly v  po-
sledních třech letech pozoruhodný rozvoj. 
Co se stalo?

Veřejná sbírka 
SOS dětských vesniček: 
211 757 409 / 0300
Další informace 
o možnostech podpory: 
www.sos-vesnicky.cz 

Jindra Šalátová,
národní ředitelka
SOS dětských vesniček
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Praha

ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha 9 – Letňany
T 286 007 100, 200
F 286 007 208
obchod@activa.cz

Brno

ACTIVA spol. s r.o.
Podolí 488
627 00 Brno
T 511 120 190
F 511 120 191
brno@activa.cz

České Budějovice

ACTIVA spol. s r.o.
Dobrovodská 130
370 01 České Budějovice
T 386 102 411
F 386 102 428
budejovice@activa.cz

Volejte nebo faxujte zdarma:
infolinka 800 228 482 | fax 800 166 111

Objednávejte:
obchod.activa.cz | reklamni.activa.cz

Ostrava

ACTIVA spol. s r.o.
1. máje 3236/103
703 00 Ostrava
T 596 636 302
F 596 634 890
ostrava@activa.cz

Plzeň

ACTIVA spol. s r.o.
Božkovské nám. 17/21
326 00 Plzeň
T 377 261 611
T/F 377 260 226
plzen@activa.cz

Ústí nad Labem

ACTIVA spol. s r.o.
Předlická 461/9
400 01 Ústí nad Labem
T 475 500 312
T/F 475 503 433
usti@activa.cz

Slovensko

ACTIVA SLOVAKIA s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
T (02) 44 46 23 04-5
F (02) 44 64 08 61
predaj@activa.sk
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Kontakty

Hradec Králové

ACTIVA spol. s r.o.
Na Brně 1972
500 06 Hradec Králové
T 495 537 037
T/F 495 537 034
hradec@activa.cz

Liberec

ACTIVA spol. s r.o.
Dlouhomostecká 1137
463 11 Liberec
T/F 485 100 066
liberec@activa.cz

Olomouc

ACTIVA spol. s r.o.
Dolní novosadská 336/90
779 00 Olomouc
T 585 230 714
T/F 585 226 472
olomouc@activa.cz

www.activa.cz
www.activacek.cz



Praha 2, Vinohradská 1200/50, T/ +420–286 017 701-6
WWW. PAVILON.CZ WWW.STOCKIST.CZ

36.082 Kč

slunečník Hyde Hanging
Cane-Line Design Team



800 228 482 
www.activa.cz
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