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3ÚVODEM

Vážení 
čtenáři, 

řada z vás si asi vybaví slavnou hlášku strýce Pepina 
z  Postřižin: „Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!“ 
Dnes by možná vykřikoval: „Kupte si omalovánky!“ Ty 
jsou novodobou odpovědí nejen na nudu, ale hlavně 
na každodenní stres. Nemusíte nevěřícně kroutit hla-
vou, zkrátka si o nich něco přečtěte. Podrobněji o nich 
píšeme na straně 30.

Sám nejraději relaxuji při čtení knih se svými dce-
rami. Společně oživujeme příběhy, které mě přenášejí 
do světa dětské fantazie. Jsou to okamžiky, na které se 
těším každý den. Podobně to mají mí kolegové, i proto 
ACTIVA nadšeně podporuje kampaň Celé Česko čte 
dětem. 

Knihy mi připomínají mou další velkou vášeň – 
krásné, precizní a nadčasové věci, jako jsou značková 
pera či propracované diáře. Jsem přesvědčen, že i ty 
mají v našich životech pořád své místo. Je přece mno-
hem intimnější svěřovat se papíru, a ne počítači. Také 
podpis důležité smlouvy plnicím perem má podle mě 
o poznání větší šmrnc. 

Pokud to cítíte stejně, přijďte si udělat radost do
našich prodejen Bibelot. 

Arnošt Brož, jednatel
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ACTIVA – společensky 
zodpovědná firma

Společnost ACTIVA dodává kancelářské potřeby tuzemským i mezinárodním firmám, 
institucím a organizacím státní správy už od roku 1992. Za dobu svého působení 
si vybudovala pozici jedničky v oboru, což potvrzuje i zařazení do stovky nejvýznamnějších 
českých společností. 

V době, kdy konkurence zmenšuje 
obchodní týmy a  distribuci zboží 
svěřuje smluvním přepravcům, po-
skytuje ACTIVA svým zákazníkům 
ve velkých městech i  odlehlejších 
regionech stále stejný servis v po-
době osobní péče obchodního zá-
stupce a  dodávek zboží vlastními 
vozy. I  díky tomu je ekonomicky 
zdravou a prosperující společností.

Katalog firmy zahrnuje přes  
7 800 položek kancelářského zbo-
ží, ještě širší nabídka je pak k dis-
pozici v e-shopu na webové adrese  
obchod.activa.cz, kde si zákazníci 
mohou vybírat z téměř 9 800 pro-
duktů. ACTIVA patří dlouhodobě 
k  firmám, které preferují elektro-
nickou komunikaci se zákazníky, 
a v posledních letech je oborovým 
lídrem díky využívání nejnovějších 
technologií.

Ve své síti regionálních pobo-
ček zaměstnává ACTIVA v součas-

nosti 455 lidí. Centrála společnosti sídlí v praž-
ských Letňanech, kde se nachází i  centrální 
sklad o rozloze téměř 20 500 metrů čtverečních. 
Odtud míří zboží k zákazníkům. Regionální po-
bočky jsou pak v Praze, Ostravě, Brně, Plzni, Li-
berci, Hradci Králové, Olomouci, Českých Budě-
jovicích a  Ústí nad Labem. Společnost působí 
od roku 2000 také na Slovensku. 

Projekty pomáhají 
dětem i seniorům
ACTIVA však není jen synonymem pro kance-
lářské potřeby. Vzhledem k tomu, že ji tvoří lidé, 
kterým není lhostejný svět okolo, zapojuje se 
i do veřejného dění v rámci svých charitativních 
projektů ACTIVNĚ dětem či ACTIVNÍ senior. 

Prostřednictvím našeho pro-
jektu ACTIVNĚ dětem společnost 
již deset let podporuje dětské do-
movy a organizace, které pomáhají 
zdravotně či sociálně znevýhodně-
ným dětem a jejich rodinám. V no-
vějším projektu ACTIVNÍ senior 
pak pomáhá rovněž dříve naroze-
ným lidem. Vybrané organizace při-
tom podporuje materiálně – kance-
lářskými potřebami nebo školní 
výbavou pro děti. 

ACTIVA se navíc dlouhodobě 
chová zodpovědně i  vůči svému 
okolí a snaží se být šetrná k příro-
dě. To vše odpovídá strategii firmy, 
která je od založení stále stejná –  
vycházet maximálně vstříc klien-
tům a nabízet jim vysoký standard 
a komplexnost služeb spolu s širo-
kou nabídkou produktů. Takový pří-
stup pomáhá přirozeně šířit dobré 
jméno společnosti. 🅚

ACTIVA JE 

EKONOMICKY 

ZDRAVOU 

A PROSPERUJÍCÍ 

SPOLEČNOSTÍ.
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Vybavte si archiv
Pokud začínáte budovat vlastní archiv nebo se 
chystáte vnést řád do chaosu, který měli v ar-
chivu vaši předchůdci, můžete si archivační po-
třeby vybrat a nakoupit v e-shopu společnosti 
ACTIVA (obchod.activa.cz). V jeho nabídce na-
jdete řešení na míru všem vašim požadavkům.

třeba v nejkratší době najít požadovaný doku-
ment. Například uzavřenou a platnou smlouvu, 
nikoliv jen některou z jejích předchozích verzí. 

Má-li v archivu panovat pořádek, je důležité, 
aby ho měl na starosti jen jeden, maximálně dva 
lidé. Častou chybou ve firmách je, že s archivem 
pracují všichni zaměstnanci. Ve výsledku pak 
nikdo nedělá nic a v archivu panuje chaos. 

Požadavky na archiv a  jeho obsluhu se 
mění také s velikostí společnosti. Výrobní firma 
s  miliardovým obratem potřebuje jiný archiv 
než třeba menší reklamní agentura. Zatímco 
v  druhém případě se o  archiv zvládne posta-
rat asistentka během několika minut pracovní 
doby, v  případě velké firmy jde o  plný úvazek 
pro minimálně jednu osobu. 

Tajemství pořadačů
Pořadače, nebo chcete-li šanony, se vyrábějí 
v  různých barvách, což archivářům usnadňuje 
orientaci. Vlastní barvu šanonu tak například 

Ovšem klasický archiv má stále svůj význam ne-
jen z hlediska zákona, ale i z pohledu fungování 
firmy. Šikovní lidé ovládající osvědčené metody 
totiž i  dnes vítězí nad moderními technologi- 
emi. Správně organizovaný papírový archiv tak 
může být vaší konkurenční výhodou. 

Drafty vs. dokumenty
Na digitální a papírový archiv klademe rozdílné 
požadavky. Lidé v práci běžně vytvoří více po-
lotovarů, než se dopracují k  výslednému dílu. 
Všechny tyto polotovary si přitom průběžně 
ukládají v  počítači pro pozdější potřebu. Tím 
vznikají tzv. drafty. 

Drafty jsou nezastupitelné v tom, že svému 
tvůrci poskytují materiál pro další práci. Draft 
smlouvy o dílo mezi firmami A a B může v bu-
doucnu posloužit jako podklad pro podobnou 
smlouvu mezi společnostmi A a C. 

Jenže archiv musí plnit jinou funkci – na 
pokyn manažera či třeba auditora je v něm po-

Klasický archiv 
stále neřekl poslední slovo

Firmy i další organizace (např. NGO) mají zákonnou povinnost archivovat své 
písemnosti. Často to považují za komplikaci, a zejména papírový archiv vnímají v současné 

digitální éře jako relikt minulosti. 
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mohou mít různí klienti či se tak dají odlišit do-
kumenty týkající se určité problematiky. Na vý-
běr je přitom z mnoha barev – třeba v nabídce 
společnosti ACTIVA najdete až 18 barev růz-
ných typů šanonů. 

Důležité je nejen barevné rozlišení a logic-
ké uspořádání šanonů, ale také pořádek přímo 
v každém z pořadačů. Dokumenty by měl archi-
vář zakládat do šanonu průběžně, aby bylo vše 
k dohledání – od smlouvy přes její dodatky až 

Co a jak se musí 
archivovat
Účetní jednotky (tedy kromě firem třeba i „ne-
ziskovky“) jsou povinny uschovávat účetní zá-
věrku a  výroční zprávu po dobu 10 let, účetní 
doklady, účetní knihy, odpisové plány, inven-
turní soupisy, účtový rozvrh, přehledy a účetní 
záznamy, kterými dokládají vedení účetnictví, 
po dobu 5 let.

Podnikatelé zapsaní v  obchodním rejstříku 
jsou povinni uchovávat statut (tj. zakladatelské 
dokumenty, statuty, stanovy, jednací řády, or-
ganizační řády a schémata, dokumenty o pře-
měnách právnických osob atd.), řízení (tj. pro-
tokoly a  zápisy z  jednání statutárního orgánu 
a  dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, 
zápisy z valných hromad s přílohami, řídicí akty 
vedení podnikatele zapsaného v  obchodním 
rejstříku, zápisy z  porad vedení atd.), maje-
tek (např. mimořádné inventarizace majetku 
při vzniku, dělení nebo likvidaci podnikatele 
zapsaného v  obchodním rejstříku), finanční 
dokumenty (účetní závěrky, roční statistic-
ké výkazy), propagační činnost a  dokumenty 
vztahující se k  výrobě a  předmětu podnikání 
(podnikatelské záměry, vývojové studie, plány 
výroby, výrobní programy roční a delší, rozbory 
s komentáři atd.).

Plátce DPH musí ze zákona uchovávat všech-
ny daňové doklady rozhodné pro stanovení 
daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňo-
vacího období, ve kterém se uskutečnilo zdani-
telné plnění. 

Kromě zákonem požadovaných dokumentů 
je dobré archivovat co nejvíce dalších listin. Tře-
ba i „obyčejná“ plná moc může totiž mít v určitý 
okamžik svoji váhu.

k fakturám. To vše v kvalitních zakládacích oba-
lech. 

Každoročně je pak důležité udělat inventu-
ru dokumentů, obvykle na začátku roku, uspo-
řádat archiv a připravit šanon na nový rok. Starší 
a klíčové dokumenty je možné trvale uložit do 
archivační krabice. Díky takové péči pak vzniká 
archiv, v němž není potřeba nic dlouze hledat. 
Zkrátka do něj stačí jen sáhnout a vzít si potřeb-
nou listinu. 

Má-li v archivu 
panovat pořádek, je 
důležité, aby ho měl 
na starosti jen jeden, 
maximálně dva 
lidé. 
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S výběrem 
archivačních 
potřeb vám pomůže 
„nákupní rádce” 
na obchod.activa.cz.

Co také lze
Nabídka současných archivačních zařízení 
umožňuje řadu věcí a vyhoví i některým zvlášt-
ním přáním. Existují například firmy, které mají 
vlastní systém uspořádání šanonů a místo ba-
revného rozlišení preferují třeba římské číslice, 
případně mají vlastní korporátní design. Stejně 
tak existují speciální „prezentační pořadače“, 
které společnost rozdává na akcích pro veřej-
nost, novináře či obchodní partnery. 

Užitečným prvkem může být třeba také 
bezpečnostní zámek Rado, který zabraňuje 
samovolnému otevírání šanonů. Díky němu se 
vám důležité dokumenty už nikdy nerozsypou 
na chodbě.  🅚

ACTIVA MÁ 

V NABÍDCE 18 BAREV 

RŮZNÝCH TYPŮ

ŠANONŮ.

Foto: archiv Esselte
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ACTIVA pod značkou Bibelot provozuje u  nás 
jedinou specializovanou síť butiků, kde jsou 
v  hlavní roli kvalitní psací potřeby prestižních 
značek Parker, Waterman, Lamy, Montblanc 
a doplňkový sortiment v podobě diářů Filofax. 
Doposud jste se mohli světem výjimečných, 
elegantních psacích potřeb kochat ve čtyřech 
kamenných prodejnách v  Praze. Nově se ale 
portfolio Bibelot od podzimu rozrůstá o e-shop. 
Luxusní psací potřeby a doplňky tak pro vás bu-
dou ještě více na dosah. 

Více než 2 200 položek skladem 
Tým Bibelotu má s nově spuštěným e-shopem 
velké plány. Vzhledem k přímému napojení na 
dodavatele chce být vedoucím portálem v kate-
gorii luxusních psacích potřeb a doplňků. A to 
nejen díky široké nabídce. V  e-shopu budete 
moci vybírat až z 2 200 položek skladem s do-
ručením do druhého dne, ale díky přísunu nej-
čerstvějších novinek a  informací budete také 
vědět o záměrech výrobců. Navíc e-shop bude 
těsně spolupracovat s kamennými prodejnami, 
k dispozici tak bude kvalifikovaný servis, a pro-
školený personál se postará o řadu individuál-
ních rad a  doporučení k  údržbě. Stejně tak se 
můžete spolehnout na dodání nestandardních 
či sběratelských kousků. Co byste říkali na ce-
lostříbrné pero Parker Sonnet či limitované pero 
Lamy 2000? 

Bibelot spouští e-shop – bude plný 
nejen luxusních psacích potřeb

Zavedená síť butiků Bibelot se rozrostla o další prodejní kanál. Zákazníci mohou luxusní 
psací potřeby a doplňky Parker, Waterman, Lamy, Montblanc, Filofax a také legendární 

Moleskine nakoupit od listopadu on-line ve zbrusu novém e-shopu www.bibelot.cz. 
Pojďte s námi na krátkou prohlídku virtuálním obchodem Bibelot. 

Náš TIP
Na Vánoce, kdy se psací potřeby, diáře, zápisní-
ky či jiné doplňky hodí jako ideální dárky, máme 
připravenou bohatou nabídku v krásných dár-
kových baleních, které udělají radost každému 
obdarovanému a  jsou dárkem trvalé hodnoty, 
který doslova nese rukopis svého majitele.  

Fenomén Moleskine 
v nabídce e-shopu
Vedle zavedených značek najdete na stránkách 
www.bibelot.cz také nově legendu mezi zápis-
níky – zápisník Moleskine. Historie fenoménu 
Moleskine se začala psát už koncem 19. století, 
kdy začala francouzská firma vyrábět tehdy ješ-
tě bezejmenný černý zápisník s  kulatými rohy 
a  gumičkou. Ten se stal velmi záhy oblíbeným 
mezi pařížskými avantgardními umělci. Pro 
uchování svých postřehů, náčrtků a poznámek 
Moleskine používali Vincent van Gogh, Pablo 
Picasso, Ernest Hemingway či Bruce Chatwin. 
Právě on zápisníku přezdíval Moleskine, což mu 
zůstalo dodnes. 

V roce 1986 byla výroba zápisníků ukonče-
na v souvislosti s úmrtím majitele francouzské 
knihařské firmy. Legendu opět přivedla k životu 
italská firma v  roce 1997 pod obchodním ná-
zvem „MOLESKINE®“.

Nápaditý a stylový 
partner pro 21. století
Moleskine se dnes prezentuje jako „nepopsa-
ná kniha vašich  myšlenek“ a  je synonymem 
pro kulturu, cestování, kreativitu a  osobní 

Moleskine má miliony příznivců po celém 
světě, kteří plně využívají moderních médií 
a sociálních sítí, kde sdílejí své zkušenosti, 
prezentují své kresby a zápisky. 

identitu. Nutno podotknout, že nejen ve světě 
reálném, ale i  v  tom digitálním. Je to značka, 
která zahrnuje rodinu vzájemně provázaných 
produktů, takzvaný ekosystém. Moleskine jsou 
nyní zápisníky, deníky, diáře, tašky, psací po-
třeby a  doplňky, které se věnují naší mobilní 
identitě. Jsou to produkty, které nás následují 
všude, kam jdeme, a  identifikují nás, ať jsme 
kdekoli na světě. 🅚



9

 

Bibelot.cz přinese 
propojení s kamennými 
prodejnami

Není povolanější osoby, která by nám více prozradila k e-shopu www.bibelot.cz, 
než Tomáš Černý, Brand Manager  pro značky Parker, Waterman, Lamy 
a Moleskine. S ním jsme nejen hovořili o nové on-line platformě, ale prozradil 
nám také, na co si dát při výběru vhodného pera pozor.

LEGENDÁRNÍ 

ZNAČKU PARKER 

ČEKÁ OMLAZENÍ 

CELÉHO 

PORTFOLIA.

3 Pod značkou Bibelot nabízíte více jak dva-
cet let prestižní značky psacích potřeb. Nyní 
chystáte také e-shop. Co si od tohoto kroku 
slibujete?
Jednoznačně vzájemnou synergii. Spuštěním 
e-shopu chceme oslovit nové zákazníky, kteří 
budou moci nakupovat nejen on-line, ale i v na-
šich kamenných prodejnách. Stávající klienti 
zase budou moci díky e-shopu využívat větší 
rozsah poskytovaného servisu a vybírat z roz-
šířeného sortimentu luxusních psacích potřeb 
a doplňků. 

3 Vaše portfolio se také rozrůstá o fenomén 
mezi zápisníky – značku Moleskine. S  čím 
novým italský výrobce momentálně přichá-
zí?
Pro letošek nabízíme standardní kolekci, nic-
méně na začátku příštího roku očekávejte něco 

skutečně přelomového. Moleskine totiž na trh 
přichází s novinkou, která boří zavedené mýty. 
Nese název Smart Writing Set a ve svém využití 
kombinuje reálný, hmotný svět s elektronickým. 
Smart Writing Set je papírový blok a  speciální 
pero, které si budete moci propojit se svým chy-
trým telefonem nebo tabletem. Poznámky, které 
si uděláte do zápisníku, jednoduše přenesete 
do zařízení a  pomocí aplikace od Moleskine 
s nimi budete dál jakkoli pracovat. 

3 Prozraďte, prosím, na co by se měli zákaz-
níci při výběru vhodných psacích potřeb 
soustředit?
Samozřejmě zásada číslo jedna zní: přijít si pero 
vyzkoušet, zda dobře sedí v ruce. 

V  tomto ohledu dokážeme zákazníkům, 
kteří chtějí nakupovat on-line, vyjít vstříc, díky 
tomu, že máme čtyři kamenné prodejny. Pokud 



10 ROZHOVOR

pero kupujete jako dárek, což bývá dokonce 
nadpoloviční většina našich zákazníků, je dů-
ležité nekupovat jej podle vlastních preferencí, 
ale soustředit se na potřeby a  styl toho, koho 
obdarováváte. Těm, kteří si nejsou ve výběru 
jistí, bych doporučil nákup dárkové sady, která 
se skládá z pera a kuličkové tužky. Nakupujete-
-li dárek, jistě také oceníte možnost objednání 
komplimentky, kam můžete obdarovanému na-
psat osobní věnování. I tuto službu náš e-shop 
nabízí. 

3 Jaké psací potřeby byste doporučil dá-
mám? A co se hodí pro pány gentlemany?
Budu zcela konkrétní. Milovníkům okázalého lu-
xusu bych doporučil značku Waterman, kolekci 
Exception, kde se snoubí dokonalý černý lak 
s  pozlacenými doplňky. Dámy, které mají rády 
něco opravdu speciálního, budou jistě nadšené 
z kolekce Élégance od stejné značky. Muž, který 
denně využívá kvalitní psací potřeby a má rád 
střídmý styl, by měl zvolit Waterman Expert či 
značku Parker, modelovou řadu IM. Dámy, které 
si potrpí na výjimečná, krásná pera, zase ocení 
modelovou řadu Carène od značky Waterman, 
a  opravdový gentleman by se neměl obejít 

bez pera Sonnet od značky Parker. Samozřej-
mě zvláštní kategorií jsou sběratelé a skuteční 
znalci luxusních per, ti by si neměli nechat ujít 
skvosty v  podobě kolekce Duofold od značky 
Parker či již zmíněnou Exception od značky Wa-
terman. 

3 Existují, tak jako například v módě, i v ob-
lasti luxusních psacích potřeb nějaké aktu-
ální trendy?
Nejnovější trendy se do jednotlivých kolekcí 
promítají, ovšem nejsou tak dominantní jako na 
přehlídkových molech. Nicméně třeba u značky 
Lamy, která nyní přichází s  kolekcí Lamy Lx, je 
zřejmý vliv aktuálních módních trendů. Kolekce 
představuje pera ve čtyřech barevných prove-
deních. V dámské zlaté Pink gold a gold a pro 
pány v tmavších odstínech ruthenium a palla-
dium. Podobné odstíny se objevují i  u  nejno-
vějších smartphonů, takže v kombinaci s touto 
kolekcí, věřím, že majitel či majitelka skutečně 
zazáří. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak 
hliníkové pouzdro v barvě daného pera. 

Pokud hovoříme o módě, tak nesmím zapo-
menout na ikonickou řadu Hémisphère značky 
Waterman, která přináší doslova jiskrnou ko-
lekci Privée ve třech metalických provedeních. 
Saphire Nocturne v půlnoční modré s precizní 
úpravou víčka, které je zdobené jemnými vzory, 
uchvátí dle mého názoru každého. Vliv moder-
ní architektury se promítá do pera nazvaného 
Bronze Satiné. Jeho tvůrci se inspirovali použi-
tím bronzového odstínu, zatímco víčko je zdo-
bené zajímavými propletenými tvary. Kolekci 
Privée uzavírá Rose Cuivré, které vzdává hold 
stylu art deco. 

Nové trendy u legendární značky Parker ne-
prozradím. Mohu však slíbit, že se můžeme těšit 
na omlazení celého portfolia. Bude to zkrátka 
zbrusu nová tvář značky Parker. Ale o tom více 
až příště. 🅚

Příští rok přijde 
Moleskine s přelomo-
vou novinkou, která 
kombinuje elektronický 
i reálný svět. Díky ní 
propojíte papírový 
blok se smartphonem 
či tabletem.

První prodejna Bibelot byla ote-
vřena v roce 1995. Dnes zákazníky 
provází nákupem proškolený 
odborný personál hned v něko-
lika prodejnách v obchodních 
centrech Chodov, Arkády Pankrác 
a KOC Nový Smíchov. Vlajkovou 
lodí Bibelotu se stala prodejna 
v nákupní galerii Slovanský dům 
v centru Prahy, která byla otevřena 
v listopadu 2015.

ZÁSADA ČÍSLO 

JEDNA ZNÍ: PŘIJÍT

 SI PERO VYZKOUŠET, 

ZDA DOBŘE SEDÍ 

V RUCE. 
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a  truhlářské dílničky, které posílají své zákaz-
níky, aby u nás získali zdarma návrh kuchyně, 
který se jim potom pokoušejí realizovat levněji 
za použití horších materiálů, méně kvalitní-
ho příslušenství a  samozřejmě s  kratší nebo 
vůbec žádnou zárukou. Mimochodem, naše 
záruka trvá sedm let a je pro absolutní jistotu 
zákazníka na naše náklady pojištěna. To nikdo 
jiný na trhu nenabízí. 

3 Máte několik desítek poboček a  velké 
množství zákazníků, což vyžaduje i  kvalitní 
zázemí například z  pohledu logistiky nebo 
telekomunikací, že? 
Telefonická komunikace se zákazníky je nedíl-
nou součástí našich služeb, proto potřebujeme 
kvalitní služby a  pokud možno jednoduchou 
obsluhu. To vše v jednom balíku řešení OneNet 
nám před pěti lety nabídl Vodafone v rámci vy-
psaného výběrového řízení, proto jsme k němu 
přešli od konkurence. 

3 Vodafone neustále vylepšuje pokrytí sig-
nálem, a nedávno dokonce vyhrál v nezávis-
lém testu kvality sítě ve volání a  mobilních 
datech v ČR a získal certifikát Best in Test od 
německé společnosti P3 communications 
GmbH. Je pro vás podobné uznání vašich do-
davatelů důležité? 
Vylepšování pokrytí LTE signálem nemá přímý 
vliv na naše podnikání, ale je vždy jen k dobru, 
protože nejsme nijak omezeni v  přístupu na 
internet. Získaný certifikát je pro nás známkou 
kvality, svědčí o tom, že jsme vsadili na dobrého 
partnera a že se nám přechod k Vodafonu vy-
platil. 🅚 Komerční prezentace

3 Proč myslíte, že vaše kuchyně zná každý? 
Jedním hlediskem je samozřejmě velikost. Spo-
lečnost Oresi je největším prodejcem kuchyní 
v České republice, a jedničkou na trhu jsme pře-
devším díky našim zákazníkům. A díky atraktiv-
nímu vzhledu, flexibilitě a  odbornému zázemí 
jsou naše kuchyně oblíbené také u  filmových 
a  televizních architektů. Proto je můžete vidět 
v různých televizních pořadech a seriálech, na-
příklad  Jak se staví sen, Rady ptáka Loskutáka, 
Ordinace v  růžové zahradě, Cesty domů, Ulice 
nebo Vše o vaření a v dalších. 

3 Jak jste do tohoto stavu dospěli?
Když  tato firma před více než deseti lety vznikla, 
nikdo si neuměl takovou unikátní pozici v obo-
ru ani představit. Oresi je typická success story 
o geniálním nápadu klasického selfmademana, 
který vůbec netušil, že se bude věnovat kuchy-
ním. Kvůli obtížně naplnitelné potřebě sehnat 
kuchyň pro tetičku nebo babičku zjistil dnešní 
majitel, že na českém trhu neexistují kuchyně 
v nižší a střední cenové kategorii, a proto je za-
čal hledat. Tak vzniklo Oresi.

3 Obzvláště ve fázi rozvoje se každá firma 
potýká s  konkurencí. Jak to s  ní vypadá na 
trhu s kuchyňskými linkami?
Konkurenci máme férovou a neférovou. Velké 
firmy jsou si vědomy pozice Oresi jako jedničky 
na trhu a obratně přejímají naše komunikační 
slogany, názvy kampaní a marketingové prvky. 
V  jistém smyslu je to ocenění naší práce, be-
reme to tak, že jsme konkurenci rádi inspirací. 
Pak je tu ovšem konkurence neférová – větši-
nou se jedná spíše o  malá kuchyňská studia 

Konkurenci jsme 
rádi inspirací

Značka Oresi patří v České republice mezi stálice v oblasti prodejců kuchyní. „Naše kuchyně 
zná opravdu každý, byť si to možná ani neuvědomuje,“ tvrdí JUDr. Jaroslav Drahovzal, 

technicko-provozní ředitel společnosti Oresi. Hovořili jsme s ním nejen o firmě, ale také o důležitosti 
telekomunikačních služeb v režii Vodafonu. 

JUDr. Jaroslav Drahovzal, 
technicko-provozní ředitel 
společnosti Oresi
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Hledáte Rolls-Royce 
mezi lepicími rollery? Spolehněte 

se na inovativní rollery tesa®

Věřili byste, že už v roce 1896 německý lékárník Oscar Troplowitz uvedl na trh první technickou lepicí 
pásku? Toto datum se tak navždy zapsalo do dějin společnosti tesa, která už řadu let patří mezi přední globální 

výrobce samolepicích produktů a systémových řešení pro průmysl, řemeslníky a spotřebitele. 
My vám dnes představíme lepicí rollery tesa®, které lze po právu zařadit do kategorie „must have“. 

Nutno ale podotknout, že technická lepicí pás-
ka farmaceuta Troplowitze nebyla jeho jediným 
vynálezem. O  několik let později se zasloužil 
o vznik legendárního krému Nivea, kdy dokázal 
spojit olej a vodu do stabilního krému. Společ-
nost tesa SE je dceřinou společností německé-
ho koncernu Beiersdorf AG, která kromě jiných 
zastupuje i značku Nivea. Pojďme ale zpátky ke 
slibovaným lepicím rollerům. 

Pro čisté, přesné a trvalé lepení
Ať už jde o  papír, karton nebo fotografie, pro 
lepení těchto materiálů jsou ideálními pomoc-
níky lepicí rollery. Práce s nimi je totiž mnohem 
jednodušší než s běžnými tekutými lepidly. Díky 
rollerům nedochází k nepříjemnému krabatění, 
kroucení ani rozmočení papíru. 

Lepicí roller vám umožní nanést tenký prou-
žek lepidla na konkrétní místo, aniž byste si za-
špinili ruce nebo okolní prostor. A jsou tu ještě 
další výhody: Barevný odstín lepidla vám napo-
vídá, kam bylo lepidlo přesně naneseno, a  po 
nalepení můžete s papírem ihned pracovat. Ne-
musíte tedy čekat na zaschnutí. 

Společnost tesa na trh dodává hned ně-
kolik druhů a verzí lepicích rollerů. Trvale lepicí  

rollery obsahují extra silné lepidlo, které zajišťu-
je vysokou lepivost a trvalé připevnění. Poznáte 
je podle červené barvy. 

Tesa také nabízí žluté, dočasně lepicí rollery 
se slabým lepidlem, které jsou určené pro ne-
permanentní lepení a  opakované přelepování. 
Oba druhy jsou dostupné ve verzi jednorázo-
vých rollerů nebo rollerů s vyměnitelnou náplní. 
Název jednorázového lepicího rolleru napovídá, 
že po vypotřebování lepicí pásky již není možné 
roller znovu doplnit. Vyplatí se vám tedy v přípa-
dě, že lepíte pouze občas. A ještě jedno důležité 
upozornění – délka lepicí pásky v rolleru je ne-
skutečných 8,5 metru. 

Multifunkční korekční roller
V  případě, že kromě lepicích rollerů používáte 
i  korekční rollery pro opravy textů, měl by pro 
vás být jasnou volbou roller tesa® s vyměnitel-
nou náplní. Do jednoho univerzálního těla je 
totiž možné zacvaknout náplň jak pro trvalé, tak 
pro dočasné lepení, a  dokonce také korekční 
náplň. Výměna náplní je velmi jednoduchá – 
stačí pouze vycvaknout a zacvaknout. Délka le-
picí pásky ve vyměnitelném rolleru je opět úcty-
hodných 14 metrů a šířka 8,4 milimetru. Korekční 

roller je k dispozici ve dvou šířkách. Pro tištěný 
text je určena šíře 4,2 mm, pro ručně psaný text 
roller o šíři 8,4 mm. 

Mini lepicí roller do každé kabelky
Ze sortimentu trvale lepicích rollerů tesa® máte 
ještě možnost si vybrat zmenšenou verzi rolle-
ru. Velikost pouhých 2,5 cm zaručuje, že můžete 
mít mini lepicí roller stále při sobě, aniž by za-
bíral místo v kabelce, kufříku nebo penálu. A je 
tu ještě jedna vychytávka: Krytka hrotu chrání 
lepicí složku před prachem a znečištěním. 

S akcentem na inovace a ekologii
Dlouhodobý úspěch společnosti tesa není 
spojen jen s inovativními myšlenkami, kdy více 
než 200 zaměstnanců v laboratořích v Němec-
ku, ve Spojených státech, Japonsku, Singapu-
ru a  v  Číně pracuje na neustálém zlepšování 
produktů a  hledání nových řešení, ale firma si 
zakládá také na zodpovědném přístupu k  ži-
votnímu prostředí. Snahou společnosti tesa je 
chránit ekologické zdroje a  pozitivně působit 
na společnost, ve které žijeme a  podnikáme, 
a  to prostřednictvím nastavených sociálních 
závazků. 
Těla všech rollerů tesa® jsou proto vyrobena ze 
100% recyklovaných plastů a  neobsahují roz-
pouštědla ani škodlivé PVC a chlorované plasty. 
Právem se tak řadí mezi ekologické výrobky, ne-
zatěžující životní prostředí. 

Více informací o lepicích rollerech tesa® na-
jdete na www.tesa-tape.cz. 🅚
 

V JEDNOM 

TĚLE JE MOŽNÉ 

POUŽÍT LEPICÍ 

I KOREKČNÍ 

NÁPLŇ. 

Tesa v číslech 
• 54 poboček po celém světě.
• Více než 100 let zkušeností ve výrobě le-

picích produktů a  v  technologii nanášení 
lepidel.

• 4 100 zaměstnanců po celém světě.
• 70 nových patentů každoročně.
• Více než 6 500 optimalizovaných a  de-

signových samolepicích produktů a systé-
mových řešení.

• 300 výrobků pro kancelář, domov i zahradu. 
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7 důvodů,
proč vsadit na 
lepicí roller tesa® 
s vyměnitelnou 
náplní ecoLogo® 
• Extra silné lepidlo, které zajistí čisté, rychlé 

a trvalé lepení. 
• Lepí papír, karton, fotografie. 
• Načervenalá barva lepidla ukazuje, kam 

bylo lepidlo naneseno. 
• Obsahuje výztuhu proti přetrhnutí (PET). 
• Univerzální tělo pro zacvaknutí více druhů. 

V  jednom těle je možné použít lepicí i ko-
rekční náplň. 

• Neobsahuje rozpouštědla. 
• Tělo vyrobeno ze 100% recyklovaných plas-

tů, samostatná náplň vyrobena z 61 % z re-
cyklovaných plastů. 

Lepicí rollery tesa®

pro přesné a čisté lepení

• Moderní způsob pro čisté a přesné lepení
• Vyměnitelné, či jednorázové náplně
• Lepí papír, karton, fotografie
• Stejné ovládání jako u korekčních rollerů
• Tělo vyrobeno ze 100% recyklovaných materiálů

www.tesa-tape.cz

Lepší volba.
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Digitální současnost papír 
nevyhubila. Naopak, papír 

prožívá renesanci

S rozvojem digitálních technologií klesají ceny počítačů, tabletů i chytrých telefonů a tato zařízení 
se stávají všeobecně dostupnými. S tímto trendem stoupá i digitální gramotnost společnosti. Moderní technologie 

používají lidé všech věkových kategorií a v rámci práce pronikly do téměř každého oboru. Již v roce 1973 
vznikla vize bezpapírové kanceláře a na přelomu milénia už se o ní mluvilo jako o nutném standardu. 

Přesto papír svůj „boj o život“ neprohrál. Naopak!

Částečně proto, že se podařilo díky recyklaci vý-
razně minimalizovat dopad na životní prostředí, 
a  částečně proto, že bez papíru se jednoduše 
neobejdeme. Podle průzkumu společnosti Leitz 
používá papír na poznámky stále 94 procent 
pracovníků, z  nichž ho většina používá denně 
nebo velmi často. 

Má to své důvody. Poznámky psané na papír 
jsou většinou podrobnější než poznámky, kte-
ré si píšeme přes mechanickou nebo virtuální 
klávesnici do počítače či mobilu a  tabletu. Na 
papíře můžeme snadno text rozdělovat do částí 
podle potřeby, doprovázet ho grafickými prvky, 

prostě si s poznámkami pohrát. Ano, současné 
dotykové displeje, a  především programy pro 
práci s poznámkami umožňují to samé, ale když 
si to vyzkoušíte, zjistíte, že papír je zkrátka pa-
pír. Prst u moderních dotykových displejů je pro 
„čmárání“ mnohem tlustší než hrot pera, tužky 
nebo fixky na klasickém papíru. Zkuste si to. 
Zmínit musíme i dnes velmi populární černobílé 
e-ink displeje, které mají především čtečky knih. 
Na první pohled vypadají proti moderním dis-
plejům jako z minulého století. To je však záměr. 
Imitují totiž klasický papír, protože na čtení má 
ideální parametry. 

Podle průzkumu 
společnosti Leitz 
používá papír 
na poznámky stále 
94 procent pracovníků. 
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www.leitz.com/legends

1. KUPUJTE VÝROBKY 
   a sbírejte body
2. ZAREGISTRUJTE SE
   na: www.leitz.com/legends
3. VYBERTE SI VAŠI ODMĚNU:

Kampaň trvá: 1.11.2016 – 31.3.2017

150
BODŮ

LEITZ BUDOUCÍ LEGENDY
VAŠE VYCHÁZEJÍCÍ HVĚZDY

300
BODŮ

1000
BODŮ

ZÁPISNÍKY LEITZ COMPLETE

Popisovatelná úvodní strana

Úchyt na pero

Přední kapsa

Textilní záložky

V rámci kampaně naleznete i 
reprezentativní prémiové zápisníky 
s tvrdými deskami a kvalitním 
papírem a sofistikovanými detaily, 
jako jsou perforované kartičky na 
poznámky, kapsy na volné papíry 
nebo samolepicí záložky a další.

Papír není soupeř
Tomu, zda je lepší papír, nebo digitální tech-
nologie, se věnují mnohé studie. A  papír zde 
rozhodně neprohrává. Je však nutné na obě 
technologie nahlížet jako na spolupracovní-
ky, nikoliv soupeře. Musíme k  oběma přistu-
povat flexibilně, protože pro různé úkoly se 
hodí různá řešení. Číst cizí poznámky či texty 
psané rukou příliš komfortní není. Naopak ve 
vlastních poznámkách psaných rukou se ori-
entujeme mnohem lépe, protože zde dobře 
funguje i prostorová paměť, což u strojově za-
znamenaného textu tolik neplatí. Tištěný text 
je vhodný pro detailní studium – můžeme se 

do něj hlouběji ponořit a pochopit jej. Klasická 
papírová kniha nebo skripta jsou pro studium 
pohodlnější než digitální kopie, jak se mimo-
chodem podařilo prokázat ve výzkumu ame-
rické univerzity Andrews. 

Budoucnost je v chytrém papíře
Co je tedy lepší: papír, anebo displej počítače, 
tabletu či mobilu? Průzkum společnosti Leitz 
ukázal, že preference se různí a každá z techno-
logií má své zastánce i odpůrce. Moderní tech-
nologie s tím počítají a snaží se obě technologie 
ještě více propojit. Dnešní skenery umí zdigitali-
zovat jakoukoliv poznámku, přičemž skenerem 
nutně nemyslíme velké stolní zařízení. Skeno-
vat dnes umí už i mobily, a  to včetně převodu 
psaného textu do digitální podoby. Stačí si do 
chytrého telefonu stáhnout potřebnou aplikaci, 
která je často zdarma. Mnohé firmy včetně spo-
lečnosti Leitz se pak zabývají vývojem chytrého 
papíru, který bude mít integrované RFID čipy. 
Díky tomu se archivace stane velmi pohodlnou 
a počítač bude v podstatě propojený se šano-
nem ve skříni. 

Je libo zápisník à la tablet?
Digitálním technologiím se moderní papírové 
bloky přibližují i  svým formátem. Je to další 
důkaz o  symbióze obou technologií. Běžné 
formáty A4 až A6 doplňují v  řadě Leitz Com-
plete rozměry bloků odpovídající formátu po-
pulárních tabletů iPad v  desetipalcovém pro-
vedení. Formáty ale nejsou jedinou důležitou 
vlastností bloků, zápisníků či sešitů. Jistě vás 
napadne linkovaný nebo čtverečkovaný papír, 
jenže detailů, které nejrůznější zápisníky rozli-
šují, je mnohem více. Tím základním rozlišova-
cím prvkem je vazba. 

Náš tip:
Spojte vaši 
firemní identitu 
Novinkou na trhu jsou bloky, které lze sladit s fi-
remními barvami společnosti. Například řada 
bloků Leitz Office obsahuje barevné desky z la-
minovaného papíru, které odpovídají nejčastěj-
ším firemním barvám. Dále listy mají vysokou 
gramáž (90 gramů na metr čtvereční) a  také 
mikroperforaci, takže se dají snadno odtrhnout. 
Díky kroužkové vazbě lze blok snadno přehýbat 
podle potřeby. 
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Na první pohled snadno poznáte kroužkový 
blok. Kroužky jsou jasně viditelné a blok může-
te snadno přehýbat. To je nesporná výhoda, na 
druhou stranu jsou listy samostatné a snadno 
se trhají, což někomu může vadit. Nejrozšířeněj-
ším typem vazby je sešití sponkami. To se po- 
užívá například u školních sešitů. Jistě si dob-
ře pamatujete, že stačí sponky rozevřít, a sešit 
se dá rozdělit na dvojlisty. Takový typ vazby je 
výrobně nejlevnější. Další možností je lepená 
vazba. Ta je poměrně křehká, jelikož stránky 
u  sebe drží jen lepidlo. Opět tedy hrozí, že se 
sešit rozpadne. Mnohem pevnější a trvanlivější 
jsou vazby kombinované. Buď v  podobě kom-
binace sešití sponkami a  lepidla, nebo sešití 
nití a lepidla. Takové bloky vydrží i méně šetrné 
zacházení, ale jsou logicky výrobně složitější, 
a tudíž dražší. 

Celkovou odolnost bloku pak výrazně 
ovlivňují i  desky. Základní variantou u  lev-
nějších bloků je papír či karton. Ve vyšší třídě 
se papír a  karton laminují. Nejodolnější jsou 
desky z  polypropylenu, tedy desky plastové. 
Nadstandard pak představují i desky z imitace 
kůže nebo desky kožené, jejichž předností je 
především design. Kožené desky představují 
nejluxusnější variantu bloků či zápisníků. Mezi 
doplňky, které často souvisí právě s  deskami, 
patří například pravítko, poutko na tužku, uza-
vírání na gumičku, kapsy, záložky nebo jejich 
samolepicí varianty. 

Zaměřte se na gramáž
Neméně důležitou vlastností bloků, sešitů a zá-
pisníků je kvalita samotného papíru, na který 
píšeme. Kvalitativním měřítkem je především 
gramáž papírů, což je hmotnost listu na metr 
čtvereční. Zde je nutné dát pozor především na 
nejlevnější papír s nízkou gramáží. Hrozí u něj, 
že text se bude propisovat na druhou stranu 
a ta již bude pro další psaní nepoužitelná. V pra-
xi se používají gramáže od 60 do 100 gramů na 
metr čtvereční. Výjimkou jsou kreslicí čtvrtky, 
které mají gramáž okolo 250 gramů na metr 
čtvereční. Například kancelářský papír má ob-
vykle gramáž 80 g/m2, u bloků se takový papír 
používá na výrobky střední třídy. Luxusní zápis-
níky pak mají papír s gramáží od 90 do 100 gra-
mů na metr čtvereční. Na takový papír se píše 
nejpohodlněji – písmo se nerozpíjí a  papír má 
i výborné mechanické vlastnosti. 

Záruka obnovitelnosti FSC
Pokud vám životní prostředí není lhostejné, 
tak vězte, že většina papíru se recykluje. Pro-
blém ale nastává, když je papír recyklovaný 
již několikrát. Jeho kvalita postupně výrazně 
klesá a je nutné při výrobě doplnit recyklova-
ný materiál materiálem novým. I  zde se ale 

myslí na ekologii a používá se su-
rovina získaná podle certifikátu 
FSC, tedy z  obnovitelných zdro-
jů. Surovina se nezískává těžbou 
primárních lesů, ale z  plantáží 
k  tomu určených. Na výrobcích 
proto hledejte logo FSC. 

Jako příklad bloků vyšší třídy 
můžeme zmínit řadu Complete od 

společnosti Leitz. Bloky mají desky s  imitací 
kůže a  pevná a  odolná vazba kombinuje šití 
a  lepení. Vysoká gramáž papíru 96 gramů na 
metr čtvereční zajišťuje vysokou pevnost listů 
i pohodlné psaní. Papír pochází ze suroviny, kte-
rá byla vypěstovaná podle pravidel FSC. Bohatá 
doplňková výbava zahrnuje pravítko, poutko na 
tužku, uzavírací gumičku, kapsy a další praktic-
ké detaily. 🅚

Na papíře můžeme text snadno rozdělovat 
do částí podle potřeby, doprovázet ho grafickými 
prvky, prostě si s poznámkami pohrát.

Děti jsou kreativnější, 
používají-li na psaní papír 
Jedna velmi zajímavá studie dokazuje, že 
se bez papíru ani moderní společnost ne-
obejde. Virginie Berningerová, profesorka 
pedagogické psychologie z Washingtonské 
univerzity, zkoumala mezi žáky základní 
školy, jaký byl u  nich rozdíl mezi psaním 
slohových prací rukou a  na klávesnici po-
čítače. Výsledek není překvapující – pokud 
žáci psali své slohové práce rukou, psa-
li rychleji, použili pestřejší slovní zásobu 
a  lépe se vyjadřovali.  

V POZNÁMKÁCH 

PSANÝCH RUKOU 

SE ORIENTUJEME 

MNOHEM LÉPE.
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oděv je v  noci vidět ze vzdálenosti zhruba 50 
metrů. Řidič tak sice má na reakci o něco více 
času, ale stále to jsou jen necelé tři sekundy. 
Tedy pořád málo. 

Reflexní prvek na oblečení, třeba tolik ob-
líbené reflexní pásky, jsou rozhodně lepší vol-
bou, avšak často bývají příliš malé a stěží rozpo-
znatelné. Reflexní pásek má viditelnou plochu 
zhruba 10 × 2 centimetry. Sami si přitom můžete 
vyzkoušet, jak obtížné je zaznamenat tak drob-
nou věc z velké vzdálenosti. 

Tmavé oblečení je totiž v  noci nejméně vidi-
telné. Řidič ho zaznamená až ze zhruba 18 
metrů. Když vezmete do úvahy rychlost, kterou 
se auto pohybuje, má jeho šofér na reakci jen 
zlomek času. V případě, že by jel na potemně-
lé okresce rychlostí 75 km/h, urazil by vůz za 
sekundu vzdálenost 20,3 metru. Taková rych-
lost je přitom výrazně menší než stávající limit 
90 km/h. 

Ani světlé či barevně pestřejší oblečení vám 
ve tmě u silnice příliš nepomůže. Například bílý 

Buďte v noci vidět. Nejlepším 
řešením je reflexní vesta

Již několik let s sebou povinně vozí reflexní vestu řidiči osobních i nákladních vozů 
či autobusů. Od letošního února platí povinnost mít na sobě reflexní prvky při pohybu po silnici 

mimo obec také pro chodce. 

Pro sportovce 
i školáky 
Nejen chodci jsou na českých silnicích zrani-
telní. Také cyklisté, běžci či třeba turisté patří 
k „ohroženým druhům“. Navíc ke zranění může 
dojít i na cyklostezce či lesní cestě, proto by i oni 
měli nosit při svých aktivitách oblečení s reflex-
ními prvky. 

Pokud patříte mezi milovníky outdoorových 
aktivit, můžete se inspirovat např. v  e-shopu 
Activacek.cz. V  jeho nabídce najdete například 
reflexní vestu či bundu Compass, případně re-
flexní potah na batoh, určený zejména cyklotu-
ristům.  

Rodiče zase mohou zakoupit reflexní prvky 
na oblečení a další výbavu pro děti, aby měli jis-
totu, že jejich ratolesti budou dostatečně viditel-
né při cestách do a ze školy či v zápalu nejrůz-
nějších her. V  e-shopu si rodiče mohou vybrat 
například ze dvou druhů reflexních vest, dále 
reflexní šňůrky s karabinou či přívěsky v podobě 
plyšových zvířátek. 

Reflexní doplňky na 
temné silnici nestačí. 
Jsou malé a stěží 
rozpoznatelné. Vesta 
je oproti tomu viditelná 
z velké dálky.

Vesta je viditelná z 200 metrů
Nejbezpečnějším řešením tak zůstává reflexní 
vesta. Ta je totiž v noci viditelná na vzdálenost 
asi 200 metrů, což už řidiči umožní adekvátně 
reagovat i v případě, že se dostatečně nevěnuje 
řízení (např. ladí rádio či se baví se spolujezd-
cem) nebo že jede rychleji. 

Naprostou samozřejmostí by pak měla být 
reflexní vesta ve výbavě každého vozu. Je vždy 
důležité mít reflexní vestu po ruce, ideálně 
v přední přihrádce či v kapse ve dveřích, abyste 



18 BEZPEČNOST

luje. Pokuty jsou přitom velmi vysoké. Například 
na Slovensku za podobné opomenutí zaplatíte 
od 50 do 150 eur. 

Jakou vestu si pořídit?
Pokud hodláte nosit reflexní vestu častěji, je 
dobré připlatit si pár stovek za kvalitu – napří-
klad vesta Compass se dá prát stejně jako běž-
né oblečení. V  případě vest určených do vozu 
pro nouzové situace není kvalita tak zásadní. 
Důležitější je mít stejný počet vest jako seda-

del. Platit by to mělo i pro zájezdové autobusy, 
i když to jejich provozovatelům zákon výslovně 
nenařizuje. 

Co se týká reflexních doplňků pro chodce, 
např. pásků, ty stojí většinou pár korun. Vzhle-
dem k nízké ceně je tedy lepší pořídit si jich více 
a umístit třeba po třech páscích na každý rukáv. 
Výhodou pásků a dalších reflexních doplňků je, 
že jsou skladné a vejdou se třeba do tašky na 
notebook. Můžete je tak mít stále u sebe. 

Samostatnou kapitolou jsou reflexní prvky 
pro děti. Například výpravy z  mateřských ško-
lek nepotkáte na ulici bez reflexních vestiček. 
Dnešní rodiče si občas povzdechnou, že nic 
takového za jejich dětství nebylo a také přežili 
cestu do školy ve zdraví. To ale není tak docela 
pravda – odrazky byly běžnou součástí školních 
brašen už tehdy. Nyní je samozřejmě nabídka 
daleko širší a dětem můžete koupit řadu atrak-
tivních přívěsků, které budou rády nosit. 🅚

POKUD NOSÍTE 

REFLEXNÍ VESTU

 ČASTO, PŘIPLAŤTE 

SI ZA KVALITU.

si ji mohli v  případě poruchy či nehody obléci 
ještě předtím, než opustíte automobil. V zavaza-
dlovém prostoru vám nebude moc platná. 

Česká legislativa neurčuje přesný počet 
vest ve voze, vyplatí se ale vždy vozit tolik vest, 
kolik je ve voze míst pro pasažéry. Vesty je pak 
vhodné umístit tak, aby každý cestující měl 
jednu na dosah. V  sousedních zemích, jako je 
Německo či Slovensko, jsou zákony o poznání 
přísnější – vesty jsou povinné pro každé seda-
dlo ve voze a tamní policie to také často kontro-

V autě mějte reflexní 
vestu vždy po ruce, 
ideálně v přední přihrádce 
či v kapse dveří, abyste si 
ji mohli v případě potřeby 
obléci ještě předtím, než 
vystoupíte. 
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CHCETE, ABY BYLO 

VAŠE DÍTĚ V BEZPEČÍ? 

POŘIĎTE MU REFLEXNÍ 

PRVKY (NEJEN) NA 

BRAŠNU.

Jak ochránit dítě
Děti patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Ideální je proto kombinovat více 
reflexních prvků. Jeden totiž ani zdaleka nestačí – zvláště na podzim a v zimě. Reflexní před-
měty  (přívěsky, náramky či třeba samonavíjecí pásky) umístěte na konce rukávů, blízko ke 
kolenům či do úrovně pasu, a  to zejména na straně, která je blíže silnici. Měly by být jak na 
oblečení, tak i na školních brašnách a dalších doplňcích. 
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Podzimní trendy: Odhalená 
ramena, samet i originální detaily

Nemusíte být na podzim za šedou myšku – na výběr máte z rozmanitých druhů kabátů, šatů, bot či doplňků, které 
vám dodají šmrnc. Co právě letí a v čem budete vypadat hezky nejen ve volném čase, ale i v kanceláři?

Podle Dagmar Gabulové, první cer-
tifikované expertky na styl pro ČR 
a  SR, určitě na podzim neuděláte 
chybu s  ležérní elegancí. Tohle 
tajemství tkví v  kombinaci dvou 
zcela odlišných světů – ležérnosti 
a  elegance. „Ležérní styl nemá na 
pohled přísná pravidla a  jeho zá-
kladem je pohodlí. Elegance miluje 
dokonalost, přesnost a  koordino-
vanost. Co je tedy výsledkem pro-
pojení ležérního a elegantního sty-
lu? Je to pohodlné oblečení, které je 
upravené a  uhlazené a  podtrhuje 
osobnost i  fyzické přednosti své-
ho nositele,“ říká Dagmar Gabulová.

V čem na podzim 
oslníte? Pelerínky
Jsou jako stvořené pro méně 
chladné dny, kdy ještě nepotřebu-
jete kabát, ale něco lehkého přes 
ramena se bude hodit. Tenhle kou-
sek je v kurzu několik let, takže se 
stal jakousi stálicí. Každým rokem 
přichází v  nových chic podobách, 
ale jeho podstata je stejná. „Le-
tos se představí ve výrazně kratší 
verzi, zahalující pouze vrchní část 
těla. Trochu retro, ale také vel-
mi elegantní a  ženské,“ dodává 
Dagmar Gabulová. K  dostání jsou 
v klasickém provedení s třásněmi, 
v  jemných vzorech či tlumených 
barvách. Pončo coby oversized 
vynikne nejlépe v  kombinaci se 
skinny kalhotami. Jestli chcete pro-
táhnout siluetu, obujte si k  tomu 
kotníkové kozačky na podpatku. 

Odhalená ramena
Není nic víc sexy než zůstat tajem-
ně zahalená a ukázat pouze jednu 
část těla. Stejně jako v  létě, i  na 
podzim to budou ramena. A  opět 
v  ženské a  rafinované formě. Díky 
topům asymetricky střiženým přes 

jedno rameno či s jedním rukávem budete ne-
přehlédnutelná. „Pozor ale, tento střih má ten-
denci opticky zužovat ramena. Pokud je máte 
široká, je to pro vás ideální volba. Pokud však 
v  této partii postrádáte centimetry a  ramena 
jsou úzká, raději sáhněte po modelu, který více 
zahaluje, s nabíranými rukávy,“ říká koučka sty-
lu.

Kabáty v nápaditém provedení
Klasický trenčkot získal pro letošní podzim 
novou tvář. Originální provedení v  lakované 
kůži vám přidá na ženskosti, navíc je praktický. 

Ochrání i před deštěm. V chladněj-
ších dnech poslouží kabát v  ná-
mořnickém stylu, jehož délka se 
prodlužuje k  lýtkům či kotníkům. 
„Tato délka ale lichotí pouze vyso-
kým dámám,“ radí Dagmar Gabulo-
vá.

Samet jako 
materiál sezóny
Letošní podzim je ve znamení sa-
metu, který lahodí oku i pokožce. Je 
nádherně měkký a pohodlný, takže 
se v něm budete cítit jako ve druhé 
kůži. V  různých barevných prove-
deních upoutá nejedno oko a  bu-
dete hvězdou, kam přijdete.

Barvy podzimu – 
růžová a žlutá
Kromě klasické nesmrtelné čer-
né přicházejí návrháři s  veselými 
a  světlými barvami, což vás může 
překvapit. Zajímavá kombinace rů-
žových a žlutých odstínů je příjem-
ným kontrastem k tmavým barvám, 
které jsou na podzim a  v  zimě vi-
dět téměř všude. Vybírejte opatrně! 
„Doporučuji zaměřit se nejen na 
barvu samotnou, ale sledovat také, 
co daná barva způsobuje vašemu 
obličeji. Jestli pleť, oči a  vlasy roz-
září, obličej zvýrazní, dodá zdravý 
nádech, nebo naopak. Ne u každé-
ho trendu je záruka, že vám bude 
i slušet,“ říká koučka stylu.

Nezapomínejte 
na doplňky
Výhodou sychravých dnů je mož-
nost nosit různé stylové doplňky, 
které zahřejí i  zkrášlí. Patří k  nim 
letos originálně zdobené rukavice 
v  nejrůznějších délkách nebo ná-
padné kožešiny. Chybu neuděláte 
ani s  kožešinovými šálami neboli 
štólami, které můžete nosit kolem 
krku nebo je mít přehozené přes 
ramena. „Letos je navíc můžete 
mít křížem, aby zahalovaly pouze 
jedno rameno. Tento trend má ten-
denci ramena zvýrazňovat, proto 
pokud je máte široká, uděláte lépe, 
když mu odoláte,“ radí Dagmar Ga-
bulová. Pokud jde o kabelky, v kur-
zu jsou miniaturní i objemné tašky 
osvěžené nápaditými aplikacemi 
a  řetízky. Kabelky do ruky v  meta-
lickém a lakovaném provedení do-
dají podzimu lesk a šmrnc. 🅚
 

Letošní podzim 
je ve znamení
sametu.

ZÁKLADEM 

LEŽÉRNÍHO 

STYLU JE 

POHODLÍ.

Háčkovaný 
bílý svetřík

Esprit
1 699 Kč

Sukně 
s flitry
Takko

449 Kč

Bílé pončo
Takko

499 Kč
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Dagmar 
Gabulová říká 
První certifikovaná koučka stylu pro ČR a SR, 
www.dagmarstyle.com

Ležérní neboli nedbalá elegance vám udělá 
službu v neformální společnosti stejně jako při 
příležitosti, kdy chcete udělat dojem. Zvýrazní 
vaše přednosti i bez toho, že byste se cítili nepo-
hodlně nebo upjatě.

Originální detaily 
I na nich záleží. Vybírejte mezi třpytivým 
oblečením, kousky zdobenými kovovými 
detaily. 

Dagmar Gabulová přichází s  jedinečnou kni-
hou, do které s neobyčejnou originalitou otiskla 
svoje osobní i profesní poslání – ukázat ženám 
jejich skutečnou krásu, naučit je využívat ji na 
maximum a  změnit tak nejen jejich vzhled, ale 
i pohled na sebe samé. Tento bohatě ilustrovaný 
osobní průvodce okořeněný praktickými cviče-
ními vás vezme na vzrušující cestu za nalezením 
vlastního stylu, sebevědomí a charismatu.

Co by se vám mohlo 
letos na podzim hodit 
do vašeho šatníku?

Háčkovaný 
bílý svetřík

Esprit
1 699 Kč

Šedé rukavice
Takko
249 Kč

Dlouhý kabát
Esprit
3 799 Kč

Pásek 
s kovovými 
detaily
Takko
299 Kč

Červené 
semišové 
lodičky
Deichmann
1 199 Kč

Sukně 
s flitry
Takko

449 Kč

Kabelka
Takko
699 Kč

Bílé pončo
Takko

499 Kč

Foto: archiv firem
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3 Jak došlo ke vzniku pobočky v Ostravě?
S rostoucím počtem zákazníků na severní Mora-
vě již bylo logisticky neúnosné provádět rozvozy 
z Olomouce a z tohoto důvodu byla v roce 2003 
založena pobočka v Ostravě, která začala obslu-
hovat stávající zákazníky a zároveň byla základ-
nou pro nové obchody na Ostravsku. Zpočátku 
se zboží z  centrálního skladu v  Praze vozilo 
s  překládkou v  Olomouci, přímá linka Praha – 
Ostrava vznikla později, někdy v roce 2007. Od té 
doby převáží kamion denně zboží na ostravské 
depo k rozvozu, tak aby zákazníci obdrželi svou 
objednávku následující pracovní den.    

3 Jaké byly začátky pobočky a v jakých pod-
mínkách fungujete dnes?
Za uplynulých 13 let jsme se několikrát stěhovali, 
vždy ve chvíli, kdy nám již stávající místo kapa-
citně nevyhovovalo. První pobočka byla v areálu 
třebovické elektrárny v Ostravě-Třebovicích. Byla 
to provizorní dřevěná budova, sestavená z  uni-
mobuněk, a  malý sklad. Po čtyřech letech jsme 
se přestěhovali do větších prostor v Ostravě-No-
vé Vsi, ale ani toto místo nebylo ideální. Sklad byl 
poměrně daleko od administrativních prostor a to 
komplikovalo denní komunikaci. Navíc zde exi-
stovalo reálné ohrožení majetku při povodních. 
Od roku 2010 proto sídlíme v moderně a nám na 
míru rekonstruovaných prostorách v Ostravě-Vít-
kovicích, které naplňují všechny naše požadavky. 
Vyhovují nám po stránce dopravní obslužnosti, 
jsou dostatečně velké pro manipulaci a  denní 
překládku zboží, kancelářské prostory jsou repre-
zentativní pro jednání se zákazníky a  poskytují 
nám příjemné, moderní pracovní prostředí.   

3 Jaké je složení ostravského týmu?
Kontinuální růst pobočky si vyžádal i  změny 
v týmu. Aktuálně pod mým vedením pracuje na 

Ostravská pobočka ACTIVY 
začínala v unimobuňkách

Vedoucí Richard Maier stál téměř u zrodu pobočky ACTIVY v Ostravě. Těžko uvěřit, že početný tým, 
který dnes z moderního zázemí zásobuje mnoho zákazníků, začínal před dvanácti lety v provizorní dřevěné 

budově. Pobočce se daří a neváhá se o svůj úspěch podělit s těmi, kteří to potřebují.

Vedoucí ostravské 
pobočky ACTIVA - 
Richard Maier

pobočce šest řidičů, dva obchodní zástupci pro 
firemní zákazníky a  referentka pro zpracování 
objednávek. Zázemí u  nás mají naše obchodní 
zástupkyně pro maloobchod a pro retailové sítě. 
Mám to štěstí na mnoho dlouholetých kolegů, 
se kterými se dobře spolupracuje. Od vzniku 
pobočky je zde řidič Stanislav Moural, který je  
v ACTIVĚ 13 let. Další ze šesti řidičů, Michal Ma-
ciolek, je u nás 8 let. Referentka Andrea Kučová 
oslaví v  lednu 10 let ve firmě, obchodník Rado-
van Fusek v únoru 5 let. 

3 Jak velký je region vaší pobočky?
Náš region je vymezen městy Jablunkov, Bo-
humín, Rožnov pod Radhoštěm, Nový Jičín 
a  Bruntál. Všechny tyto směry obsluhujeme 
z depa v Ostravě na šesti rozvozových trasách. 
Nejvzdálenější zákazník, kterého zavážíme, je 
ve Zlatých Horách. To je z Ostravy asi 120 kilo-
metrů.

3 Kolik máte zákazníků? Kdo patří mezi vaše 
věrné, dlouholeté klienty?
Při pohledu do historie dodávek v  roce 2004 
jsem si uvědomil, a příjemně mne to překvapilo, 
kolik máme zákazníků, kteří jsou nám věrni již ce-
lých 13 let. Je zřejmé, že oceňují vysokou úroveň 
našich služeb. Spektrum je široké – od velkých 
průmyslových podniků až po drobné živnostní-
ky. V  současné době zásobujeme více než tisí-
covku klientů.

3 V rámci projektu „ACTIVNĚ dětem“ podpo-
rujete projekt „Celé Česko čte dětem“ a Dět-
ský domov Lichnov. Proč jste si zvolili právě 
tyto subjekty?
V době, kdy se rozjel náš projekt „ACTIVNĚ dě-
tem“ a  hledali jsme subjekty, kterým bychom 
mohli pomoci, jsem navštívil vedoucí odboru 

školství krajského úřadu, aby mi poradila a vy-
světlila, v  čem bychom mohli být užiteční. Do-
zvěděl jsem se, že příspěvkové organizace ve 
městech většinou nemají problém se získáním 
sponzorů, a pokud chceme takto nezištně po-
máhat, ať navštívím třeba právě dětský domov 
v Lichnově, v malé obci na Bruntálsku. V Lichno-
vě jsem objevil skvělé lidi, kteří se starají o svě-
řené děti s  velkým nasazením a  fungují jako 
velká rodina. Naše spolupráce a podpora trvá již 
10 let a umožňuje zajistit dětem z domova věci 
a zážitky, které by se při klasickém financování 
těžko realizovaly. 

Díky novým zákazníkům rostl i  objem pro-
středků, které můžeme uvolnit, a  tak jsem se 
na podzim roku 2015 rozhodl podporovat další 
moravský subjekt. Dozvěděl jsem se o projektu 
„Celé Česko čte dětem“. Tento projekt mne oslo-
vil. Myslím, že idea, kterou CČČD propaguje, je kaž-  
dému blízká a je potřebná. Velmi si užívám oka-
mžiky, kdy usínám se svými dětmi. Mnohdy dříve, 
než přejdeme s Karkulkou přes les. 
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3 Můžete doporučit čtenářům, co v  Ostravě 
navštívit?
I  když je Ostrava nyní opět mediálně spojena 
s hornictvím, je to moderní město, ve kterém ne-
chybí nic, co lze najít jinde. Navíc má mnoho NEJ 
v České republice, o kterých se málo ví. Návštěv-
níka Ostravy bych určitě vzal na NEJvyšší radniční 
věž, ze které je patrné, jak je Ostrava zelená. Po NEJ-
starší pěší zóně bychom mohli dojít do NEJvětšího 
průmyslového památkového areálu v oblasti Dol-
ních Vítkovic, kde se koná i NEJvětší multižánrový 
hudební festival Colours of Ostrava. Nedaleko NEJ-
většího přírodního koupaliště se nachází i NEJvět-
ší univerzitní kampus pro 23 000 studentů. A těm, 
kdo nevyhledávají město, doporučuji nádherné 
Beskydy vzdálené jen 30 km z centra Ostravy. 🅚

3 Jaké byly vaše začátky u ACTIVY?
Ve firmě pracuji od července 2004. Reagoval jsem 
tehdy na inzerát hledající „vedoucího pobočky“. 
V té době ale nebylo téměř koho řídit. Na pobočce 
byli dva řidiči, jeden obchodník a referentka a ob-
sluhovali jsme několik zákazníků. Hlavním cílem 
byl rozvoj obchodu a akvizice nových zákazníků. 
Náplní mé práce tedy bylo více obchodní činnosti 
než té administrativně-manažerské.    

3 Jak se za 12 let u společnosti změnila náplň 
a rozsah vaší práce?
S  postupem času se čistě obchodní činnost 
změnila na komplexní vedení provozu pobočky. 
Kromě jednání s  obchodními partnery patří do 
mé pracovní náplně také stanovení obchodní 
strategie, motivace a  hodnocení zaměstnanců, 
sledování trendů a hodnocení konkurence. Ne-
zbytný je výběr nových zaměstnanců a  jejich 
trénink. Nezanedbatelné jsou činnosti spojené 
se správou vozového parku a zajištěním údržby 
budovy, a  to vše v  souladu s  certifikací norem 
ISO 9001, 14001 a 27001.

3 Čemu se věnujete ve volném čase?
Nejvíce volného času nyní věnuji péči o zahradu 
a  úpravám na ní. Rád cestuji a  fotím. Odpočinu 
si u knihy a jazzové hudby. S dcerou hrajeme na 
klavír.

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

Od roku 2010 sídlíme 
v moderně a nám na míru 
rekonstruovaných prosto-
rách v Ostravě-Vítkovicích, 
které naplňují všechny 
naše požadavky.
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Mezilidské vztahy v kanceláři
6. díl: Zdravé a pěkné zuby jsou
naší vizitkou

Možná se vám to také někdy stalo. Seznamujete se na důležité schůzce a namísto do očí 
hledíte nechtěně vašemu protějšku do úst. Prořídlý zažloutlý úsměv nezachrání skvěle padnoucí 
oblek ani značkové hodinky. Každý nedostal do vínku pěkné, zdravě vypadající zuby. „S trochou 
úsilí a vytrvalosti se však dá stav zubů podstatně zlepšit,“ tvrdí dentální hygienistka 
Veronika Ott, DiS. 

MEZILIDSKÉ VZTAHY V KANCELÁŘI

3 Máte představu, jaké procento obyvatel 
v České republice dochází pravidelně do 
ordinace dentální hygienistky? 
Dentální hygiena nespadá do běžné péče 
hrazené z  veřejného zdravotního pojiště-
ní, některé pojišťovny na ni však přispívají 
v  rámci preventivních programů. Ještě do-
nedávna dentální hygienu podstupovala 
pravidelně jen necelá čtvrtina Čechů. I díky 
preventivním programům zdravotních pojiš-
ťoven ale lidé naštěstí začínají vnímat fakt, že 
dentální hygiena je v důsledku nejlevnějším 
způsobem péče o zuby, a zájem o ni stoupá. 

3 V čem se liší dentální hygiena od běžné 
návštěvy zubaře? 
Lékař při pravidelné zubní prohlídce, která 
by měla proběhnout dvakrát ročně, zjišťuje 
zdravotní stav v  dutině ústní, to znamená 
kazy, stav dásní a také úroveň domácí péče. 
Pokud shledá nedostatek v péči o zuby nebo 
nalezne rizikové faktory, které by mohly vést 
k  rozvoji a  vzniku kazu nebo zánětu dás-
ní, odesílá pacienta k  dentální hygienistce. 
Dentální hygienistka pacienta vyšetří, zjistí 
nedostatky a vypracuje léčebný plán. 

3 Proč nestačí pravidelně navštěvovat 
zubaře, ale je podstatná i prevence? 
Na povrchu zubů dochází k tvorbě a násled-
nému usazování různých druhů povlaků, 
jako je mikrobiální plak a  jeho zmineralizo-
vaná forma, tj. zubní kámen, a dále pigmenty 
z  barevných nápojů a  potravin. Pokud tyto 
povlaky dlouhodobě působí na zuby, mohou 
postupně vznikat kazy a  zánět dásní, který 
se projevuje krvácivostí a časem se rozvine 
v paradentózu. Někteří pacienti se domníva-
jí, že to je prvotně dědičné onemocnění. To 
však není pravda. Můžete k  němu mít sklo-
ny, ale při pravidelné a správné domácí péči 
o zuby a profesionální zubní hygieně lze po-
tížím předejít. 

3 Jak dentální hygiena probíhá? 
Je bolestivá?
Když nevíte, co vás čeká, může se vám zdát 
zákrok napoprvé jako nepříliš příjemný, bo-
lestivý ale není. Počítejte s tím, že běžná ná-
vštěva u hygienistky trvá asi hodinu. Ordina-
ci dentální hygienistky byste měli opouštět 
ošetření, informovaní a poučení.

„PRAVIDELNÁ 

PÉČE O ZUBY JE 

VÝZNAMNÁ I ZE 

SPOLEČENSKÉHO 

HLEDISKA.“

Foto: Ludmila Hermanová, ACTIVA
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zizubní nit. Doporučí rovněž 
vhodný zubní kartáček, zubní 
pastu a ústní vodu.

• Na závěr ošetření fluoriduje
hygienistka zuby gelem. 

3 Mám absolvovat dentální hygi-
enu i v případě, že nemám žádné 
potíže? 
Potřebnost dentální hygieny nej-
častěji posoudí lékař, ale protože 
prevence není nikdy dost, může 
se prakticky kdokoliv v  jakémko-
liv věku přihlásit na ošetření i  bez 
doporučení lékaře. Absolvovat toto 
preventivní ošetření se doporuču-
je dvakrát za rok. Poněkud odlišné 
mohou být návštěvy pacientů trpí-
cích parodontózou. Ke každému se 
však přistupuje individuálně podle 
rozsahu a potřeb ošetření. 

3 V jakém věku je nejlepší s den-
tální hygienou začít? 
Ošetření podstupují všechny věko-
vé kategorie – od dětí útlého věku 
až po seniory. Zejména lidé, kteří se 
léčí s  chronickými nemocemi, jako 
jsou cukrovka nebo srdečně cévní 
onemocnění, by měli k péči o zuby 
přistupovat obzvlášť pečlivě a dbát 
o správnou ústní hygienu.

3 V  čem je pravidelná péče 
o zuby podstatná z hlediska me-
zilidských vztahů?
Pravidelná a svědomitá péče o zuby 
je významná i z estetického, a tedy
i  ze společenského hlediska. Stav
zubů, jejich zdraví, pravidelnost
a  odstín patří mezi aspekty, které
spolu s  oblečením, očním kontak-
tem nebo způsobem mluvy dotvá-
řejí tolik důležitý první dojem. Vez-
měte si jenom běžné situace, jako
je pracovní pohovor či obchodní
schůzka, při kterých by zápach z úst, 

5 základních pravidel 
pro pěkné zuby:
1. Čistěte si zuby 2× denně (bez výjimky) vhodnou technikou, kterou vám doporučí 

stomatolog nebo dentální hygienistka 
2. Používejte měkký zubní kartáček, pro vyčištění mezizubních prostorů mezizub-

ní kartáček a dentální nit
3. Čistěte si zuby zubní pastou s fluorem a po vyčištění zubů použijte ústní vodu

(nesmí být náhradou za čištění zubů) 
4. Docházejte dvakrát ročně na preventivní prohlídku ke stomatologovi
5. Dvakrát ročně absolvujte dentální hygienu

A co vás v křesle ordinace čeká? 
• Dentální hygienistka zjistí v úvodu formou

rozhovoru, jaké máte zvyklosti při každo-
denní péči o zuby. 

• Vyšetří celkový stav v ústech a tzv. indexy, za-
znamená rozsah krvácení, ale i úroveň hygi-
eny. Při tomto pečlivém vyšetření může zjistit 
i kaz, pak doporučí návštěvu zubního lékaře. 

• Následně odstraní zubní kámen, zuby vy-
leští rotačním kartáčkem a  pastou nebo
zuby vyleští metodou air-flow (také známou 
jako pískování) za pomoci jemného prášku. 

• Na modelu nebo nejlépe přímo v  ústech
názorně předvede, jak účinně čistit zuby.
Naučí vás techniku čištění a sdělí, jaké po-
můcky použít, aby nedocházelo ke zhoršení 
stavu ústní dutiny. 

• Hygienistka vám také poradí, jak nejsnad-
něji používat přesně naměřenou velikost
mezizubního kartáčku a  jak používat me-

Co je dentální
hygiena? 
Dentální hygiena je důležitou součástí péče 
o ústní dutinu. V zubní ordinaci ji provádí den-
tální hygienisté, absolventi vyšší odborné ško-
ly nebo bakalářského studia, kteří po splnění
základních požadavků a  absolvování dalších
vzdělávacích kurzů a  školení získají „Osvědče-
ní k výkonu povolání bez odborného dohledu“.
Znamená to, že mohou pracovat samostatně
u stomatologického křesla. V  oboru pracují
i muži, ale pacienti se převážně setkávají s hy-
gienistkami. Obor dentální hygiena vznikl v roce 
1913 v USA. V Evropě se začala tato péče nabízet 
od roku 1924 v Norsku. V České republice se obor 
dentální hygiena rozvíjí od roku 1996.

Info
Za stomatologickou ordinaci MUDr. Karla Zajíčka a jeho tým (MDDr. Kristýna Kar-
lová, Petra Vávrová, dipl. sestra, Jaroslava Leggieri, dipl. sestra) odpovídala Veroni-
ka Ott, DiS. – dentální hygienistka, Praha 5, Hostinského 1533

neošetřené kazy nebo povlak na zubech mohly 
vést k  nepříjemným pocitům na obou stranách. 
Zdravě vypadající zuby a svěží dech pokládám za 
součást „vizitky“ každého z nás. 

3 Jak na to, aby byly zuby bělejší? 
Po celkovém ošetření zubů a po mechanickém vy-
čištění metodou air flow lze zlepšit odstín zubů me-
todou bělení. Jeden ze způsobů bělení je ordinační 
metoda. Ta se provádí pod přísným odborným do-
hledem v ordinaci podle přesného postupu. Další 
možností je domácí bělení zubů, s jehož pravidly je 
pacient seznámen v ordinaci hygienistky. 🅚
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Rýžové závitky s tofu a zeleninou

Suroviny:
100 g  tofu natural 
1 lžička  olivového oleje
2 lžíce  přírodní sójové omáčky
½   malé cukety
½   mrkve
½   červené papriky
  několik lístků bazalky
4 listy  rýžového papíru

Postup: 
Tofu a  zeleninu nakrájejte na hranolky. 
Tofu pokapejte sójovou omáčkou a opečte 
ho na rozpáleném oleji. Zeleninu krátce 
spařte v  horké vodě. Namočte si rýžový 
papír, položte ho na prkénko a  do spodní 
části naskládejte čtvrtinu připravených in-
grediencí a bazalkový list. Papír zaviňte. 

Tip: Rýžový papír seženete ve vietnam-
ském obchodě nebo jakémkoliv větším 
supermarketu. Papír je velmi jemný, 
proto ho nemáčejte ve vařící, ale jen 
horké vodě. Po namočení je velmi tvár-
ný. Poklaďte jeho spodní část náplní 
a  zavinujte jako obálku – spodní část 
přehrňte směrem nahoru, poté přelož-
te okraje papíru zprava i zleva a rolujte. 
Papír dobře utahujte, ale dávejte pozor, 
aby se neroztrhl.  

Kuskus s dýní a mandlemi

Suroviny:
600 g  dýně
2 hrnky  kuskusu
100 g  mandlí
2   větší cibule
4 lžíce  rozinek
5 lžic  kokosové moučky (je drobnější 
  než strouhaný kokos)
1 lžíce  skořice
  špetka chilli
  šťáva z citrónu
  olej
  sůl

Postup: 
Kuskus zalijte dvěma hrnky vařící vody 
a  nechte ho máčet po celou dobu další 
přípravy. Dýni očistěte a nakrájejte na malé 
kousky. Rozinky spařte horkou vodou. Na 
pánvi rozehřejte trochu oleje a  za občas-
ného míchání na něm orestujte dýni, ci-
bulku a mandle. Když je dýně měkká (cca 
po 20 minutách), přidejte ke směsi kokos, 
rozinky a koření. Vše krátce opečte a pro-
míchejte s kuskusem. Na závěr pokapejte 
kuskus citrónovou šťávou. 

Tip: Dýně jsou nejen krásné, ale i  zdra-
vé. Plody obsahují 90 % vody a  hodně 
vlákniny, což je ideální kombinace pro 
trávení, dále důležité minerály a  karo-
tenoidy, které napomáhají při odstraňo-
vání škodlivých volných radikálů z těla. 
Dýně mají nízkou energetickou hodnotu 
a  neobsahují žádný cholesterol, takže 
jsou skvělým dietním pokrmem.

Bageta s masovými koulemi 
a cibulkou

Suroviny:
2   velké celozrnné bagety
500 g  mletého vepřového masa
5   cibulí
2   vejce
  sůl a pepř
2 dcl  červeného vína
  pár snítek čerstvého tymiánu
3 lžíce  červeného vinného octa
3 lžíce  cukru
3 lžíce  másla
100 g  čedaru
2 hrsti  salátových listů

Postup: 
Nejprve si připravte masové koule. Mleté 
maso dejte do mísy, přidejte k  němu sůl, 
pepř a  celá vejce a  vše důkladně promí-
chejte. Navlhčenýma rukama vytvarujte 
kuličky, naskládejte je na plech na pečicí 
papír a pečte asi 40 minut na 180 °C. 

Všechny cibule oloupejte a  nakrájejte 
na půlkolečka. V  pánvi rozpusťte máslo, 
a cibuli na něm zvolna opékejte asi 20 mi-
nut dozlatova. Poté přidejte k cibuli tymián 
a  zalejte ji červeným vínem. Míchejte tak 
dlouho, dokud se přebytečná tekutina ne-
vyvaří. Na závěr přidejte vinný ocet a cukr, 
promíchejte a  restujte, dokud cibule ne-
bude mít tmavě hnědou barvu. Bagety 
rozkrojte, rozprostřete na ně opečenou ci-
bulku, na ni čedar, masové koule a na závěr 
salát natrhaný na kousky.

Připravte si netradiční 
obědy do krabičky RÝŽOVÉ ZÁVITKY 

MŮŽETE NA 

ZÁVĚR OSMAŽIT 

NA OLEJI.
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Kukuřičná tortilla s guacamole 

Suroviny:
Tortilly: 
110 g  hladké mouky 
110 g  špaldové mouky
100 ml  teplé vody 
4 lžíce  olivového oleje
½ lžičky  soli
½ lžičky  prášku do pečiva

Guacamole:
1   měkké (zralé) avokádo
2   rajčata
½   limetky
  sůl a pepř

Postup: 
Tortilly: 
Všechny ingredience smíchejte a  vypra-
cujte hladké, vláčné těsto. Zadělávejte ho 
asi 10 minut, poté ho přikryjte a  nechte  
10–15 minut odpočívat. Potom z  těsta vy-
tvarujte 8 stejně velkých kuliček a  na po-
moučněném podkladu je vyválejte do 
tenka. Počítejte s  tím, že se na pánvi na-
fouknou. Placky pečte na rozpálené pánvi 
nasucho. Bubliny, které se budou během 
pečení tvořit, nepropichujte, ale jen stla-
čujte vařečkou, aby se placky nevysušily. 
Placky opékejte jen krátce, aby neztvrdly. 
Naplňte je guacamole z  avokáda, zaviňte 
a zabalte do potravinové fólie.

Guacamole:
Avokádo oloupejte a v misce rozmačkejte 
vidličkou. Přidejte nadrobno nakrájená raj-
čata, šťávu z půlky limetky, pepř a sůl podle 
chuti. Směs důkladně promíchejte.

Celerový salát s jablky, 
ořechy a hrozny 

Suroviny:
1  řapíkatý celer
5  zelených jablek
100 g  bílého hroznového vína bez 
 pecek
2 hrsti  vlašských ořechů
50 ml  olivového oleje
75 ml  jablečného octa
1 lžíce  medu
 sůl

Postup: 
Jablka a  řapíkatý celer nakrájejte na malé 
kousky, kuličky vína přepulte a vše smíchej-
te s ostatními surovinami kromě soli. Nech- 
te 10 minut marinovat. Salát osolte a ozdob-
te najemno nasekanými lístky celeru.

Tip: Řapíkatý celer je vynikajícím zdro-
jem vitamínu C, obsahuje bílkoviny, 
vlákninu, vitamíny skupiny B a  mine-
rální látky. Díky velmi nízkému obsahu 
energie a  vysokému obsahu výživných 
látek je výbornou dietní surovinou. Posi-
luje činnost ledvin a podporuje činnost 
pohlavních žláz. Snižuje také množství 
stresových hormonů, a  uklidňuje tak 
nervový systém.

Čokoládové muffiny 
s červenou řepou

Suroviny:
250 g  hladké mouky 
80 g  cukru 
2 lžičky  prášku do pečení
 špetka soli
2 středně velká vejce
250 ml  mléka 
85 g  másla 
400 g  červené řepy
100 g  čokolády 
2 lžíce  holandského kakaa

Postup: 
Máslo nechte rozpustit a  zchladnout. 
Řepu oloupejte a  nakrouhejte najemno. 
Čokoládu nasekejte na malé kousky. Teku-
té ingredience promíchejte spolu s řepou. 
Přisypte k  nim promíchané suché ingre-
dience a čokoládu. Těstem naplňte muffi-
nové papírové formičky cca do tří čtvrtin. 
Pečte při 180 °C asi 25 minut v  předem 
vyhřáté troubě. 

Krabička s domácím jídlem je skvělým řešením nejen na cestách. Když víte, že vás čeká těžký 
den, a nechcete se odbývat fastfoodem, připravte si oběd den předem. A nemusí to být jen klasika 
v podobě chleba se šunkou. Určitě se s vámi rádi „svezou“ i ostatní členové rodiny. 

Pokud chcete nechat 
vyniknout chuť a barvu 
červené řepy, vynechejte 
kakao.  Muffiny budou
po upečení zabarvené do 
karmínova a po řepě 
budou i vonět.



28 SDÍLENÁ EKONOMIKA

Sdílená ekonomika dává v  sou-
časnosti práci pěti miliónům Britů 
a  aktivně ji v  současné době vy- 
užívá také milión Čechů. Sdílená 
je proto, že jde o systém uživatel – 
uživatel neboli peer-to-peer (P2P), 
při kterém se obcházejí prostřed-
níci. Prostředníky jsou v  případě 
výše jmenovaných služeb – v sou-
časnosti asi největších hráčů na 
českém trhu – myšleny taxislužby, 
banky a  zprostředkovatelé ubyto-
vání. Výsledkem je, že službu, kte-
rou potřebujete, dostanete levněji, 
často kvalitněji a peníze, které za ni 
zaplatíte, nekončí na účtu nějaké-
ho nadnárodního koncernu, ale pří-
mo v kapse konkrétního člověka. 

Lidé sobě a s důvěrou
Je to vlastně stejné, jako když se 
s manželem dělíte o permanentku 
do posilovny, s  kamarády o  pro-
najatou chalupu nebo se souse-
dy o  společnou sekačku na trávu. 
Všichni dostanou, co potřebují, 
a ještě ušetří. Další devizou je důvě-
ra mezi lidmi, která se prý z našeho 
světa již vytratila. Kdepak. S Airbnb, 
službou, která vznikla proto, aby 
i  lidé s  nižším než šestimístným 
rozpočtem mohli cestovat a ubyto-
vat se přitom komfortně, dáte vydě-
lat člověku, který vás nechá bydlet 
ve svém. Na Zonky si zase půjčíte 
peníze od reálných lidí, kteří věří 
tomu, že s nimi dokážete úspěšně 
zrealizovat svůj projekt, a  zároveň 
tak zhodnotí své finance lépe než 

v  kterékoliv bance. Jelikož se ale jedná o  onli-
ne službu, která nemusí živit armády úředníků 
a  nestaví si mramorové paláce, dostanete i  vy 
jakožto klient mnohem lepší nabídku a  ve vý-
sledku zaplatíte méně, bez zbytečných a hlou-
pých sankcí např. za předčasné splacení úvěru. 
Řidiči Uberu vás pustí do svého vlastního auta, 
svezou vás „za pár šupů“ a nebudou na vás na-
štvaní ani vás neokradou. Sdílená ekonomika 
totiž vrací důvěru od systému zpátky k  lidem. 
A proto je fajn ji podporovat. 

Vím, koho živím
Podobně jako rádi podpoříte místního zelináře, 
protože víte, že vám nikdy neprodá nic nahnilé-

Sdílená ekonomika se valí světem

Určitě jste slyšeli o službách, jako je Uber, Airbnb nebo Zonky. Každá z nich nabízí něco jiného, 
společného toho ale mají dost. Jednak jsou to všechno výdobytky digitálního věku, ale hlavně 

jde o produkty tzv. sdílené ekonomiky neboli P2P. Co to je a proč je skvělé, že se 
valí světem jako lavina?

Služby a produkty 
sdílené ekonomiky 
jsou vlastně jen od-
povědí na stav svě-
ta, který prochází 
jednou ekonomic-
kou krizí za druhou 
a nůžky mezi me-
gabohatými a chu-
dými se čím dál tím 
více rozevírají. 

ho, a přispíváte mu tak na to, aby mohl dětem 
zaplatit kroužky a  kurz plavání. Je to lepší než 
nakoupit v  hypermarketu, kvůli kterému jezdí 
rajčata přes půl planety a  bohatnou akcionáři 
koncernu. Služby a produkty sdílené ekonomi-
ky jsou vlastně jen odpovědí na stav světa, který 
prochází jednou ekonomickou krizí za druhou 
a nůžky mezi megabohatými a chudými se čím 
dál tím více rozevírají. Není náhodou, že americ-
ký Lending Club, kterým se inspirovala i česká 
služba na půjčování peněz mezi lidmi Zonky, 
vznikl právě poté, co tisíce lidí přišly o úspory vi-
nou bank, které položily podvody s hypotékami. 
Uber si nejen na českém trhu vede mimořádně 
dobře, protože ruku na srdce: Každý z  nás má 
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P2P v Česku 
Zonky
Tato platforma vznikla pro-
to, že bývalé šéfredaktorce 
Hospodářských novin Lucii 
Tvarůžkové nechtěla žádná 
banka na koupi auta půjčit 
s  „normálním“ úrokem. Tak 

se naštvala a přinesla do Česka půjčky od lidí. 
Služba je postavena na individuálním přístu-
pu ke každému klientovi a sdružuje investory, 
kteří mají nějakou tu korunu navíc, kterou mo-
hou zúročit. Tyto investory spíše než počet dětí 
a rodinný stav žadatele zajímá, kdo to je, jaký je 
jeho příběh a jak hodlá půjčené peníze využít. 
Na webu služby vyplníte poptávku, nahrajete 
dva doklady a  Zonky vám sestaví nabídku na 
míru. Pokud se rozhodnete do toho jít, vystavíte 
svůj příběh na tzv. tržiště a investoři se pak na 
vaši cílovou částku složí. Peníze máte na účtu 
prakticky okamžitě. 

Airbnb 
Poté, co dva nešťastníci ze 
San Francisca díky svým 
nocležníkům zaplatili ná-
jem, napadlo je, že podob-
ný extra příjem by se hodil 
lidem po celém světě. Na 

portálu najdete nabídky bytů v  různých stup-
ních luxusu pro krátkodobý pronájem po celém 
světě. Některé byty čekají, až jejich budoucí 
majitelé teprve dorostou, jiné jsou půlku roku 
prázdné proto, že jejich majitelé pracují v  za-
hraničí. Jiným pomáháte splácet hypotéku na 
vysněné bydlení a rádi kvůli vám na týden pře-
sídlí třeba na chalupu. Vy si jen vyberete, co je 
vaší duši nejmilejší, pokud jde o lokaci i vyba-
vení bytu, online si byt zarezervujete i zaplatíte 
a pak už jen pořídíte letenku do vaší destinace 
snů. Nepřebýváte tam ale v anonymním a uni-
fikovaném hotelovém pokoji – místo toho zaži-
jete skutečný duch místa v jedinečném a oso-
bitém prostředí. Že navíc ušetříte, je stavebním 
kamenem služby. 

Uber
Služba, která zatím v  ČR 
funguje v  Praze a  Středo-
českém kraji, vám nabídne 
aplikaci, která vám zobrazí 
všechny aktuálně aktivní 
řidiče s popisem vozu a od-

hadem ceny za dopravu. Vy si vyberete, s kým 
chcete jet, vybraný vůz vás naloží a dopraví do 
cílové destinace. Nic neplatíte, protože jízdné 
(bez spropitného) se automaticky strhne z vaší 
platební karty, kterou do systému nahrajete. 
Pak máte možnost konkrétního řidiče ohod-
notit, stejně tak jako řidiči hodnotí chování uži-
vatelů služby. Pokud jedete s  přáteli, aplikace 
vám umožní podělit se o jízdné rovným dílem, 
a dokonce poslat tomu, kdo na vás v cíli čeká, 
textovku s přibližným časem dojezdu. 

nějakou nepříjemnou zkušenost s  taxikáři. 
Airbnb zase vymysleli kluci, kteří si v San Fran-
ciscu nemohli dovolit zaplatit nájem, a tak si dali 
inzerát, ve kterém nabízeli místo na nafukovací 
matraci a snídani k tomu. 

Zpátky ke kořenům
Ale abychom nezůstávali jen u  těch největších 
hráčů: V  červnu letošního roku spustila svou 
mobilní aplikaci služba RentBy, jejíž podstatou je 
sdílení aut. Aut, která jejich majitelé využívají jen 
příležitostně, a  tak je za úplatu poskytují dalším 
lidem, kteří potřebují něco nebo někoho převézt. 
Ceny v oficiálních půjčovnách aut jim nedokážou 
konkurovat. Platforma Supersoused zase nahra-

zuje nutnost objednávat na každou 
maličkost řemeslníky, kteří vám na-
účtují jednotný paušál za dopravu, 
ať už jsou od vás dvě ulice, nebo 
přijedou přes celé město. V  Maďar-
sku vznikla v létě P2P pojišťovna. Ta 
vlastně vrací celý pojišťovací byznys 
zpátky tam, kde kdysi vznikl. Tam, kdy 
kupříkladu všichni mlynáři z daného 
regionu odkládali část svých příjmů 
do společného fondu, a když jedno-
mu z nich (a vždy bylo jasné, že dří-
ve nebo později se tak stane) vzala 
voda mlýn, pomohli mu postavit se 
co nejrychleji znovu na nohy. 🅚

SDÍLENÁ 

EKONOMIKA 

VRACÍ DŮVĚRU 

OD SYSTÉMU

 ZPÁTKY K LIDEM. 
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Omalovánky už nejsou jen čistě 
dětskou zábavou. Ve stále větším 
počtu domácností po světě na-
opak častěji vybarvují černobílé 
obrázky dospělí. Nejde o  nějaký 
rozmar – současný trend omalová-
nek pro dospělé s gustem podpo-
rují také psychologové. Vybarvová-
ní obrázků totiž podle nich funguje 
jako dokonalý lék na snižování všu-
dypřítomného stresu. Ostatně příz-
nivci arteterapie tvrdí už zhruba od 
poloviny devadesátých let minulé-
ho století, že omalovánky mají díky 
radosti z  tvorby, kterou přinášejí, 
vynikající relaxační účinky. 

Cílem je vypnout 
mozek. Jako při meditaci
Funguje to podobně jako medita-
ce – jejím cílem je „vypnout mozek“, 
odstavit ho od dalších rušivých my-
šlenek a  přinutit ho soustředit se 
jen na danou chvíli a  činnost. Tím 
člověk umožní svému tělu i  mysli 
dokonalou regeneraci. Stejné je to 
podle psychologů a arteterapeutů 
i při vybarvování obrázků. 

Odborníci ovšem zdůrazňují, že 
omalovánky jsou určeny především 
těm, kdo si chtějí po náročném dnu 
prostě a jednoduše orazit. A dodá-
vají, že v případě větších mentálních 
či emocionálních problémů už sa-
mozřejmě stačit nebudou. 

Pokud se rozhodnete je také vy-
zkoušet, může vás těšit, že jde o vel-
mi nenáročný koníček, k  němuž 
potřebujete kromě obrázků už jen 
pastelky. A co se týká obrázků, mů-
žete dnes vybírat z  tisíců různých 
témat, mezi kterými si předmět své-
ho zájmu vybere snad každý. Oma-
lovánky mohou mít třeba formu 
mandal, snových krajin, klasických 
obrazů, automobilů, květin či graffiti. 
Není divu, že jejich kouzlu už pro-
padly miliony lidí po celé planetě.

Miliony prodaných knih. 
A prodeje dále rostou
Nejlépe o  popularitě omalovánek 
pro dospělé vypovídají čísla. V Ame-
rice se jen za loňský rok prodalo 
stěží uvěřitelných 12 milionů knih 
s  antistresovými omalovánkami. 
Rok předtím to byl milion knih. Letos 
bude výsledek nejspíš ještě o  po-
znání lepší, což lze odhadnout při 
pohledu na žebříček internetového 
obchodního domu Amazon, kde se 
omalovánky dlouhodobě drží mezi 
deseti nejprodávanějšími knihami. 
A stejný trend je patrný i v Česku. 

Dospělí se pustili 
do omalovánek. A je to hit!

Ve světě patří mezi nejpopulárnější omalo-
vánky od Johanny Basfordové (Secret Garden) 
či Millie Marottové (Animal Kingdom), v tuzem-
sku zatím výrazní autoři omalovánek nejsou, dá 
se ale očekávat, že se také objeví. 

Antistresové omalovánky se ve srovnání 
s  těmi dětskými liší zejména v  detailech – za-
tímco obrázky pro děti jsou povětšinou jen jed-
noduché obrázky s velkými plochami pro vybar-
vování, ty „dospělácké“ mají výrazně složitější 
vzory a detaily, aby vás více vtáhly a přinutily se 

soustředit na každý tah pastelkou 
či tužkou. 

Důležité nejsou jen
omalovánky, ale 
i výtvarné potřeby
Takové propracované omalovánky 
najdete i  na webu Activáček.cz – 
například nádherné snové obráz-
ky plné pestrobarevných květů, 
kouzelných ptáků, vodních živo-
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7 důvodů, 
proč začít 
s omalovánkami

1.  Snížení stresu
Jakmile se soustředíte na obrázky, zapomenete 
alespoň na chvíli na každodenní shon a veške-
rý stres. 

2.  Lepší relaxace
Při vybarvování se velice brzy uvolníte fyzicky 
i psychicky, poddejte se tomu. 

3.  Posílení kreativity
Abstraktní i  realistické obrazce a  vzory umož-
ní popustit uzdu vaší fantazii. Při vybarvová-
ní geometrických obrazců, složitých motivů 
i vzorců nejste omezeni žádnými pravidly.  

4.  Oživení vnitřního dítěte
Vrátíte se do bezstarostného dětství, kdy pro 
vás chvíle u omalovánek byly naprosto běžné. 
 
5.  Zvýšení koncentrace
Vzhledem k  množství drobných detailů na 
omalovánkách pro dospělé je soustředění klí-
čové. 

6. Terapeutický účinek
Omalovánky prokazatelně uvolňují a  utišují 
zaneprázdněnou mysl a  navozují psychickou 
pohodu. 

7.  Zábava 
Vybarvování obrázků je zábava, která se neo-
mrzí. Můžete jí strávit několik hodin i pár minut, 
během kterých vás bude provázet čistá radost 
z tvorby. 

čichů a  neobvyklých stromů na speciálním 
designovém papíře od švédské autorky Han-
ny Karlzon či knihy korejské ilustrátorky Darii 
Song, které nejsou jen obyčejnými vybarvo-
vacími sešity. Omalovánky jsou totiž vytištěny 
na kvalitním papíře zabraňujícím prosakování 
či prosvítání barev, který umožňuje použití růz-
ných technik. 

K relaxaci u omalovánek budete potřebovat 
nejen knihy, ale také kvalitní výtvarné potřeby. 
Vhodné jsou například umělecké pastelky Po-

lycolor od Koh-i-nooru v balení od 
12 do 72 barev. Výborné jsou také 
linery Maped s  vláknitým hrotem 
zapuštěným v  kovovém pouzdře 
s  trojhranným tělem a  plastickým 
zdobením na úchopu pro pohodl-
nější držení nebo vláknové fixy Sta-
bilo Pen 68, což jsou velmi kvalitní 
fixy s  výraznou intenzitou barev, 
které vydrží i  24 hodin bez víčka, 
aniž by vyschly.  🅚

K RELAXACI 

U OMALOVÁNEK 

BUDETE POTŘEBOVAT 

TAKÉ KVALITNÍ 

VÝTVARNÉ 

POTŘEBY. 

Kouzlu omalovánek 
už propadly miliony lidí 
po celé planetě.
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O stupeň lepší 
vybarvování
Pokud chcete posunout nejen vybarvování antistresových 
omalovánek, ale i  samotné malování na vyšší stupeň, vy-
zkoušejte akvarelové pastelky. Jsou to speciální pastelky, 
které se dají rozmýt vodou. Stačí jen něco nakreslit na pa-
pír, a pak navlhčeným štětcem dílko rozmazat – výsledkem 
je obrázek se sytějšími barvami, které připomínají klasické 
vodovky. 

Výhodou akvarelek je jejich jednoduchost. Dá se s nimi 
stínovat, vytvářet barevné přechody, vpíjet barvy do sebe... 
Výsledek je přitom vždy perfektní. Důležitý je ale výběr papí-
ru – vhodný je tvrdší, či přímo akvarelový papír, ten obyčejný 
se totiž po navlhčení krabatí. 

Z nabídky e-shopu Activáček.cz můžete vyzkoušet na-
příklad velmi kvalitní akvarelky Koh-i-noor Mondeluz či Ma-
ped Aqua. „Kohinorky“ jsou vhodnější pro zkušenější malíře. 
Mají měkkou tuhu, přirozené syté barvy a  lehce se s  nimi 
kreslí. Akvarelky Maped jsou zase určeny spíše dětem, ško-
lákům nebo těm, kteří chtějí malování s akvarelovými pas-
telkami vyzkoušet. Jejich balení obsahuje i štětec a velkým 
plusem je, že jsou trojboké.

Omalovánky 
mě dostaly.
Řeknu vám, 
jak na ně

„Neznáš nějaké hodně dobré pastelky?“ Na první pohled 
zcela nevinná otázka, jenže to by přede mnou nesměl stát 
můj kolega. Dospělý muž. Pastelky? Na co probůh potřebuje 
pastelky? Pod palbou upřesňujících otázek připomínajících 
křížový výslech přiznal barvu. „Víš, já jsem si pořídil ty an-
tistresové omalovánky, jak se o  nich teď všude mluví,“ šel 
s pravdou ven. Zaujalo mě to. Slovo dalo slovo, a druhý den 
mi přinesl jeden obrázek na vyzkoušení. 

A tím to celé začalo. O čtrnáct dní později, zatímco obrá-
zek stále ležel netknutý na stole, jsem se konečně rozhou-
pala – nejdříve jsem ořezala staré pastelky a během jedné 
nudné politické televizní debaty jsem začala vybarvovat. 

Zprvu to tak nevypadalo, ale stačilo jen pár minut, a oma-
lovánkám jsem naprosto podlehla. Jsou totiž jako jeskyňky –
pootevřete jim vrátka, nejdříve strčí jen dva prstíky, a pak už 
vás mají! Od hlavy až po paty jim patříte. Dokonale vás pohltí. 

Asi nemusím dlouze vyprávět, že jsem si brzy po dokon-
čení prvního pořídila další obrázky a  začala zkoušet také 
různé techniky vybarvování.  A  jaké jsou moje zkušenosti, 
z nichž můžete při svých začátcích čerpat? 

Pastelky
Klasika, po které sáhnete, když se s omalovánkami začíná-
te teprve seznamovat. Nejraději používám pastelky Stabilo 
Trio. Vyhovuje mi, že jsou široké a trojboké. Mají krásné barvy, 
které se skvěle kombinují. Já sama si vystačím s osmnácti 
barvami. 

Na ořezávání pastelek používám ořezávátko Maped. 
I po několika desítkách (u pěti jsem raději přestala počítat) 
obrázků pořád výborně řeže. Ořezávátko je pro antistresové 
omalovánky klíčové, protože jsou plné titěrných detailů, kte-
ré s neořezanou pastelkou zkrátka nevybarvíte.

Akvarelové pastelky
To je moje srdeční záležitost. Poprvé jsem je vyzkoušela na 
Inspirační vymalovánky a od té doby na ně nedám dopustit. 
Jedná se o takové upgradované „pastelko-vodovky“, osobně 
mám přitom nejraději akvarelky značky Mondeluz od Koh-i-
-noor. 
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Fixy, linery
Když potřebuji něco zvýraznit, obtáhnout něja-
kou linii, zkrátka obrázek doslova vyšperkovat, 
sáhnu po fixách, mikrofixách nebo linerech. 
Hodí se i v případě, že má obrázek opravdu mi-
niaturní plochy a detaily, do nichž se jen obtížně 
dostanete jinými potřebami. 

Fixky Stabilo a linery Maped se mi báječně 
osvědčily třeba u omalovánek od korejské au-
torky Darii Song. Krásně jsem díky nim zvýraz-
nila všechny detaily (a že jich je), navíc sytost 
barev propůjčila obrázkům zcela jiný šmrnc. Jen 
v případě vybarvování větších ploch je potřeba 
dát si pozor, aby všechny tahy fixkami vedly jed-
ním směrem… 

Progresso
Jako malá jsem „progresy“ nesnášela. Divně 
voněly, lámaly se a vůbec nešly ořezat. Ale když 
jsem nyní – už jako dospělá – viděla na interne-
tu nádherně vymalované obrázky právě s jejich 
použitím, rozhodla jsem se, že je také musím 
mít. Popravdě – asi až nyní je dokážu dooprav-
dy docenit. Báječně totiž prolínají barvy do sebe 
a mají extra syté, výrazné barvy. Zbožňuji mož-
nost roztírat ořezky prsty, což umožňuje vzá-
jemné prostínování. 

Dnes už si na progresy dávám velký pozor, 
takže se mi tolik nelámou. Na jejich vůni jsem si 

rovněž zvykla, jen s tím ořezáváním je to pořád 
stejný trabl. Vyzkoušela jsem už docela dlouhou 
řádku ořezávátek, takže mohu porovnávat – nej-
lépe mi z  tohoto srovnání paradoxně vychází 
obyčejné celokovové ořezávátko. To vydrželo 
zatím nejdéle. I  když – ořežu s  ním všechny 
barvy, jen oranžová nejde. Ať dělám, co dělám, 
pořád prokluzuje. Tak mě napadá, že nejspíš po-
třebuji nové ořezávátko… 

Tuš
Některé obrázky vyniknou nejlépe na černém 
pozadí. A než se do vybarvování tak velké plo-
chy pustit pastelkou nebo si na ní kompletně 
vypsat fix, je lepší použít jiný nástroj – tuš. Na-
náším ji klasickým malým zkoseným štětcem 
a výsledek pak opravdu stojí za to. Jděte na to 
podobně. 

Kouzla s kávovou sedlinou 
Omalovánkám jsem naprosto propadla a  už 
jsem si vyzkoušela celou řadu jak výtvarných 
potřeb, tak technik. Přesto je mi jasné, že mám 
pořád ještě co dohánět. Zvlášť když se dívám na 
internetu na obrázky krásně prostínované oby-
čejnou tužkou, šrafované černým fixem nebo 
vymalované kávovou sedlinou. To už je podle 
mě úplná magie. Ale třeba se k  tomu – stejně 
jako vy – jednou také dopracuji. 🅚

Začít něco zcela nového bývá 
náročné, proto jsme se rozhodli 
nabídnout vám rady od někoho, 
kdo již omalovánkám podlehl. Díky 
osobním zkušenostem Jany Kriš-
tofové, autorky článků na blogu 
Školnísvět.cz, již budete vědět, 
po jakých výtvarných potřebách 
sáhnout a jak s nimi pracovat. 

„PROGRESY“ 

MAJÍ EXTRA

 SYTÉ, VÝRAZNÉ 

BARVY.
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Pokud jde o  velikost postele, musí být dosta-
tečně rozměrná na to, abyste se v  ní mohli 
pohodlně natáhnout a otáčet. Rám postele by 
měl být o 20 až 30 centimetrů delší než spáč, 
který na ni bude uléhat. Nejobvyklejší délkou 
postele je 200 centimetrů, nicméně v  dnešní 
době už není problém objednat prodlouže-
nou délku 210 centimetrů, případně více. Šíř-
ku postele pak určuje počet osob, pro které 
je určena. U  jednolůžka je standard 90 centi-
metrů, šířka manželské postele se pohybuje 
od 160 do 200 centimetrů. Neméně důležitá je 
samozřejmě výška postele, která by měla ko-
respondovat s výškou matrace, tak aby lehací 
plocha byla min. 50 centimetrů nad zemí. 

Dalším krokem je volba roštu, který nejen 
drží matraci umístěnou v  rámu, ale zároveň ji 
dopružuje, a  prodlužuje tak její životnost. Vy-
bírat lze z  fixního dřevěného nebo pružného 
lamelového roštu. Nadstandardem jsou roš-
ty polohovatelné (obvykle elektrické), které 
umožní část postele nastavit do nestandard-
ního úhlu; zde je však třeba myslet na dosta-
tečně ohebnou matraci.

Výběr správné matrace je alfou a omegou 
pro pohodlný spánek. Důležité je si především   
ujasnit, zda vám vyhovuje matrace tvrdá, nebo 
měkká. Správná matrace je taková, do které 
se nepropadnete, ani nemáte pocit, že ležíte 
pouze na povrchu. Pokud jste se do matrace 
příliš zabořili, je moc měkká; pokud se pod vaší 
váhou ani nepohne, je naopak příliš tvrdá. Na-
bídka matrací je velice široká – vybírat můžete 
z  pružinových, pěnových, latexových, kapsič-
kových, antialergických a  dalších. Rozhodně 
se nestyďte si matraci vyzkoušet a poležet si 
na ní v prodejně klidně i 20 minut. Jedině tak 
budete schopni posoudit, jestli vám bude vy-
hovovat.

Nákup postele a matrace byste tedy určitě 
měli realizovat v  prodejně, kde si můžete vše 
vyzkoušet a  kde vám ochotně a  odborně po-
radí s výběrem. 

Zveme vás proto do showroomu Stockist 
ve vinohradském Pavilonu, kde se vám bude-
me rádi věnovat. 🅚
 

Jak usínat jako v bavlnce?

Dle průzkumů a statistik strávíme třetinu svého života v posteli, a proto bychom si ji měli vybírat velmi 
pečlivě. Nabízíme vám proto několik praktických rad, jak na to.

Zeitraum – Mellow

• design by Formstelle
• postel masivního dřevěného vzhledu 
• textilní/kožené polstrování s ozdobným 
 prošitím 
• provedení: jasan, dub, barevně mořený dub, 
 třešeň, americký a evropský ořech
• velikost lůžka: 100–180/210 cm
• rošt: fixní dřevěný bez úložného prostoru
 Cena: od 85 716 Kč vč. DPH dle provedení

Flou – Doze   
• design by Rodolfo Dordoni
• nadčasový design postele s volně loženou 
 matrací  
• snímatelný látkový prací potah
• možnost polstrování v ekokůži a kůži
• velikost lůžka: 160–200/200 cm
• rošt: fixní dřevěný bez úložného prostoru
 Cena od 113 701 Kč vč. DPH dle provedení

Flexform – Groundpiece  
• design by Antonio Citterio
• celočalouněná postel s nadčasovým 
 vzhledem
• snímatelný textilní či kožený potah
• velikost lůžka 160–200/200 cm
• rošt: fixní dřevěný bez úložného prostoru
      Cena od 132 600 Kč vč. DPH dle provedení

Treku – Lota Bed 

• design by Ibon Arrizabalaga
• poločalouněná nebo celočalouněná postel 
 moderního vzhledu
• dřevěný korpus: dub, dub katrovaný, dub 
 katrovaný černě mořený, ořech
• textilní nebo kožené polstrování
• čelo postele jedno-, dvou- nebo třídílné ve 
 dvou výškových variantách
• velikost lůžka: 135–200/200 cm
• rošt: fixní dřevěný bez úložného prostoru 
 Cena od 52 107 Kč vč. DPH dle provedení

Pavilon, 
Vinohradská 50, 
Praha 2

www.stockist.cz
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VZORNÍKY LÁTEK, 

KŮŽÍ A DŘEV SI 

MŮŽETE PROHLÉDNOUT 

V SHOWROOMU 

PAVILON.

Flou – Gentleman ↑

• design by Carlo Colombo 
• výjimečný design s důmyslnými detaily 
 a ozdobným prošitím
• možnost výběru ze dvou výšek čela postele
• snímatelný látkový prací potah
• možnost polstrování v ekokůži a kůži
• velikost lůžka: 100–210/200 cm 
• rošt: fixní i polohovatelný, s úložným 
 prostorem aj.
 Cena od 105 943 Kč vč. DPH dle provedení

Flou – Nathalie ↓

• design by Vico Magistretti
• klasická a elegantní postel s nápaditým 
 designem čela 
• snímatelný látkový prací potah
• možnost polstrování v ekokůži a kůži
• velikost lůžka: 85–200/210 cm
• rošt: fixní i polohovatelný, s úložným 
 prostorem aj.
 Cena od 55 462 Kč vč. DPH dle provedení



3 V roce 2006 jste projekt založi-
la. Povězte: Z čeho máte za dobu 
svého působení největší radost?
Chceme motivovat rodiče, aby se 
s  dětmi místo sledování televize 
raději přitulili a  četli jim. Heslem, 
které provází kampaň od prvopo-
čátku, je „Čtěme dětem 20 minut 
denně. Každý den!“. Je to dlouhá 
cesta. Nelze během jednoho dese-
tiletí změnit způsob myšlení matek 
a otců, kteří jako hlavní příčinu ne-
dostatku času na své děti uvádějí 
pracovní vytíženost. Nejde o nedo-
statek času, jde o nedostatek chtě-
ní. Mnoho rodičů, kteří svým dětem 
čtou, moc dobře ví, kolik radosti 
to oběma stranám přináší. Ovšem 
největší radost mám z  toho, že ta 
původní myšlenka celé kampaně 
si dnes žije vlastním životem. Já 
se kolikrát dozvím, že někdo v ně-
jakém malém městě i obci pořádá 
akci na podporu čtení, pozve si 
herce nebo starostu. Původní ná-
pad se lidem líbí, tak jej sami dál 
podporují. 

3 Kde se vůbec zrodila myšlenka 
věnovat se právě tématu čtení? 
Už na vysoké škole jsem si říkala, 
že jednou, až „budu velká“, budu 
pracovat pro neziskový sektor. Na-
štěstí mi ve správný čas, v  době, 
kdy už jsem měla osmnáctileté 
pracovní zkušenosti, zkřížila cestu 
ta nádherná idea. A jak už to často 
bývá, jeden okamžik změní celý váš 
život. Inspiraci jsem našla u polské 
organizace Cała Polska czyta dzie-
ciom a  v  knize amerického guru 
předčítání Jima Trelease.

Idea čtení dětem v sobě sklou-
bila vše, co mám ráda – děti, litera-
turu a  společné okamžiky sdílené 
s druhými lidmi. Zamlouvá se mi, co 
řekl jeden literární kritik, se kterým 
jsem se nedávno potkala: „Čtení 
dětem je křižovatka, která se větví, 
a my často ani nevíme, jakými smě-
ry se její cesty dál ubírají. Vůbec 
nemáme ponětí, co všechno tím 
našim dětem můžeme dát, jak se to 
odrazí na jejich dospělém životě.“ 

3 Pro vaši kampaň je podstatné 
sdílení, tedy že rodič čte dítěti, 
což přináší řadu kladných aspek-
tů od rozvíjení představivosti 

a slovní zásoby přes vytváření pevného pouta mezi ro-
dičem a dítětem až po trénování paměti. Který benefit je 
ale podle vás nejdůležitější?
Dobrá kniha nás okouzlí odzbrojující fantazií, pohladí, roze-
směje a přenese do světů, kde nic není nemožné. Čtení nás 
učí soucitu s  jinými. Literární hrdinové se postupně stávají 
našimi kamarády, kterým držíme palce. Žijeme v multimediál-
ním světě, a nenaučíme-li se číst s porozuměním, nebudeme 
umět vnímat, třídit a oddělovat tzv. zrno od plev. Nebudeme 
se umět orientovat ve světě informací, které se na nás valí 
jako lavina. Emoce jsou nejzanedbanější oblastí 21. století. 
A  přitom existuje jednoduchý způsob, jak to změnit. Každý 
den si sednout ke svému dítěti a začít mu číst. Rozmlouvat 
s ním, najít si v tom opravdovou zálibu, ze které budou mít obě 
strany radost. Zní to tak banálně a jednoduše, a přesto mnozí 
rodiče dají raději přednost televiznímu seriálu. 

Pojď, budu ti číst

Jak projekt
podpořit?
„Celé Česko čte dětem“ můžete pod-
pořit zadáním trvalého nebo jedno-
rázového bankovního příkazu na 
číslo účtu: 204 13 50 54 / 0300 (va-
riabilní symbol: Vaše telefonní číslo). 
ww.celeceskoctedetem.cz

3 Co byste takovým rodičům
 řekla?
Všichni víme, že televize, internet, 
Facebook a videohry ve velké míře 
ovlivňují volný čas našich dětí. Do-
spělý člověk si uvědomuje, že tráví 
příliš času surfováním po internetu 
a  v  lepším případě umí řídit sám 
sebe. U  dětí je situace opačná. Vi-
zualita internetových aplikací je 
obrovským lákadlem a většině dětí 
chybí záklopka, aby věděly, kdy 
skončit. A  proto je tady dospělý, 
který musí určovat hranice a hlídat, 
dospělý, který vezme knihu do ruky 
a řekne: „Pojď, budu ti číst.“ Čtení má 

36 POMÁHÁME

Tak zní motto, které vystihuje poslání obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem. Ta si za dobu 
své existence získala obrovskou popularitu napříč společností. Koneckonců projekt dobře znají i zákazníci 

ACTIVY, kteří svými nákupy přispívají k rozvoji a propagaci čtení rodičů dětem. „My neříkáme 
‚Jdi a čti si!‘, ale ‚Pojď, budu ti číst‘,“ vysvětluje pro magazín ACTIVA Eva Katrušáková, zakladatelka 

a ředitelka Celé Česko čte dětem. 

Harmonikář Robert Kuśmierski, ředitelka Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková 
a písničkář Jarek Nohavica se chystají sfouknout svíčky na narozeninovém dortě
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zaťukalo tak trochu i  na naše rodičovské svě-
domí.“ Nutno podotknout, že ani jedna známá 
osobnost nám neodmítla účast na akcích, které 
propagují myšlenku pravidelného čtení dětem.

3 A  jak vás může finančně podpořit firma 
nebo jednotlivec? Přece jen vaše činnost je 
závislá na dárcovství a dobrovolnictví. 
Vážíme si podpory našich partnerů, spolupra-
covníků a dobrovolníků. Někteří z nich s námi 
spolupracují již několik let. Doktor Tomáš Rektor 
kdysi řekl: „Darování je cestou k nesmrtelnosti: 
Jako když sázím strom, pečuji o  něj a  vím, že 
bude plodit i v době, až tu nebudu.“ Zájemci se 
mohou stát našimi dobrovolníky v  rámci kon-
krétních projektů nebo nás mohou podpořit 
finančně. Jména dárců zveřejňujeme na našich 
webových stránkách a zasíláme jim informace 
o aktuálním dění. Proto budeme rádi, když nám 

napíšete, kontaktní e-maily najdete na stránce 
www.celeceskoctedetem.cz. 

3 Podařilo se vám vybudovat jednu z  nej-
větších a nejznámějších kampaní u nás. Co 
máte v plánu do budoucna?
Naše cíle jsou pořád stejné: cesta k rodině, sdí-
lení, empatii, výchově k vyšším citům... Myslím, 
že se obecně trochu přeceňují exaktní vědy, 
kdežto literatura společně s  hudbou a  vý-
tvarným uměním se často upozaďují. Nebylo 
by krásné, kdyby se pro mladé lidi stala kniha 
běžnou, přirozenou a  potřebnou součástí je-
jich života?

3 Jistěže, řekněte mi ale ještě na závěr: Letos 
slavíte deset let existence, jaký dárek byste 
si k tomuto výročí pro vaši organizaci přála?
To je jednoduché: Ať máme co nejvíce nadše-
ných rodičů a malých čtenářů. 🅚

Proč číst dětem?
Pravidelné předčítání dětem má obrovský vý-
znam pro rozvoj jejich emočního zdraví. Předčí-
tání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení 
a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. 

být radost a  potěšení. Nikdy nuda a  donucení. 
Vezměte si, kolik psychiatrů, vychovatelů, peda-
gogů říká, že nesmíme dovolit dětem tolik vyse-
dávat u televizních přijímačů, tabletů či mobilů. 
Ale ještě nikdo neřekl, že nesmíme dětem tolik 
číst. Pravidelné předčítání dětem má obrovský 
význam pro rozvoj jejich emočního zdraví. Před-
čítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení 
a zejména utváří pevné pouto mezi rodičem a dí-
tětem. Televize, internet a čtení mohou žít v krás-
né symbióze, je to jen na nás.

3 Máte nějakou radu pro rodiče, kteří dětem 
teprve začínají číst?
Začít co nejdříve. Poslouchat názor své ratoles-
ti. Udělat si z  předčítání oblíbený rituál. Jsem 
přesvědčena, že čtení dětem má v dnešní době 
větší sílu něco změnit, než mělo v  minulosti. 
Největší vliv na rozvoj dětského čtenářství měla 
a má rodina. Idea rituálu předčítání zasahuje do 
všech oblastí rodinného i  školního života, do 
rozvoje osobnosti člověka jako celku. Škola vám 
z nepopsaného listu neudělá čtenáře. Vše musí 
začít doma. 

3 Pořádáte spoustu akcí, které jsou zaměře-
né na čtení dětem. Například v  rámci festi-
valu Colours of Ostrava dětem četli majite-
lé firem i  vrcholoví zástupci tamější státní 
správy. Jak se vám daří získávat podporu tak 
rozličných osobností?
Jak? Citujme jednu z osobností: „‚Celé Česko čte 
dětem‘ mě oslovilo čistotou záměru, jednodu-
chostí nápadu a  potřebou oslovit mladou ge-
neraci krásou čteného slova. A  připusťme si –  

Emoce jsou nejzanedba- 
nější oblastí 21. století. 
A přitom existuje jednodu-
chý způsob, jak to změnit. 
Každý den si sednout 
ke svému dítěti a začít 
mu číst.

PROJEKT 

BABIČKA A DĚDEČEK 

DO ŠKOLKY SPOJUJE

TŘI GENERACE – DĚTI, 

RODIČE A SENIORY.



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

38 KONTAKTY

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



THE TOTAL BODY SYSTEM BY FLOU. THE POSITIVES OF WELLNESS.

Postel Nathalie · design Vico Magistretti

Systém Total Body, vyvinutý specialistou na vybavení ložnic a ložních doplňků - italskou společností Flou, vám dokáže během spánku zajistit
absolutní pohodlí. Svrchní vrstvy matrací a výplně přikrývek tvoří jedinečný materiál s příměsí biokeramických mikročástic a iontů stříbra, které 
mají antibakteriální vlastnosti a pozitivní vliv na krevní oběh. Výrobky s výplní Total Body lze použít pro jakoukoliv postel či povlečení zn. Flou.
Jediné, co vy jako klient musíte udělat, je vybrat si ze široké nabídky vzorů a designů, Total Body se pak již postará o vaše pohodlí.

PAVILON    Vinohradská 50    120 00 Praha 2    +420 286 017 701-706      pavilon@stockist.cz    www.pavilon.cz

—    nový
showroom



800 228 482 
www.activa.cz

POKRYTÍ 
SIGNÁLEM 

ACTIVA




