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3ÚVODEM

Vážení 
čtenáři, 

letos je to 25 let od chvíle, kdy vznikla ACTIVA. Možná 
to tak nevnímáte, ale právě během uplynulého čtvrt-
století se naše životy zásadně změnily. Ve stejném 
roce, v  jakém se zrodila ACTIVA, se totiž Česko při-
pojilo k internetu a lidé udělali první nesmělé on-line 
krůčky. Dnes už si bez internetu nedokážeme naše 
životy vůbec představit. Trávíme na něm většinu času 
a řešíme díky němu všechno možné. 

Je skvělé, že navzdory tak mohutné technologic-
ké změně v nás přece jen zůstala láska k obyčejnému 
papíru. Koneckonců právě papír a tužka bude navždy 
tou nejspolehlivější „aplikací“. Papír se nikdy nevybi-
je, nikdy z něj nic nesmažete omylem a nikdy se vám 
u něj nezhroutí operační systém. Papír a  tužka vás
zkrátka nikdy nepřivedou na pokraj šílenství. Je na ně 
spolehnutí. Proto podle mě nové technologie nikdy
nepřeválcují to, co známe už stovky let. 

Uplynulých 25 let jsme sledovali digitální revoluci 
z první řady. Jsem rád, že proběhla a že jsme mohli být 
u ní. Koneckonců ACTIVA je lídrem v oboru, co se týká 
využívání nejmodernějších technologií či elektronic-
ké komunikace se zákazníky. Zároveň jsem ale nadše-
ný, že i nejnovější digitální generace pouští do svého 
světa tradiční média, na kterých naše firma vyrostla.
A podle průzkumů dělá dobře – výsledky ukázaly, že
návrat k  tužce a  papíru podporuje v  lidech inovace
a kreativitu. 

Přeji vám proto, ať jste inovativní a  kreativní 
i v příštích (nejen) 25 letech. 

Arnošt Brož, jednatel
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4 ACTIVA

Na začátku byla parta přátel. 
Dnes je ACTIVA jedničkou v oboru

Během uplynulých pětadvaceti let se ACTIVA vypracovala mezi největší hráče na trhu 
kancelářských potřeb. Vedla k tomu ovšem dlouhá cesta. Na začátku devadesátých let minulého 
století se totiž firma zrodila doslova na zelené louce a vpřed ji poháněla především energie 
a nadšení zakladatelů. Tak jako mnoho jiných firem, z nichž většina již dnes ani neexistuje. 

Rozjet novou společnost bylo v po-
revoluční době relativně snadné. 
Výrazně náročnější ale bylo posta-
vit její základy tak, aby si získala 
zákazníky a napevno se usadila na 
tuzemském trhu. V  devadesátých 
letech, brzy po pádu socialistického 
režimu, toho o podnikání totiž nikdo 
moc nevěděl. 

To přiznávají koneckonců i za-
kladatelé společnosti ACTIVA Mar-
tin Leitgeb a Arnošt Brož. „Zkuše-
nosti jsme získávali za pochodu 
a mnohému jsme se museli teprve 
učit,“ říkají. „Byla to pro nás doba, 
kdy nad zkušenostmi jednoznač-
ně převažovalo obrovské zapálení 
a chuť něco dokázat.“

Vyzkoušeli si 
všechny profese
První kancelář firmy ACTIVA vznikla v pražské 
ulici V Jámě, tehdy tam seděli jen oni dva. Později 
společnost vystřídala několik dalších míst v Pra-
ze, obchody rostly a přicházeli noví lidé. V počát-
cích podnikání si ale majitelé firmy vyzkoušeli 
všechny možné profese – od skladníků přes řidi-
če a obchodní zástupce až po fakturanty. 

Nebylo zbytí. Dnes si to ovšem pochvalují, 
protože díky tomu mohli fungování firmy vyla-
dit a dobře chápou specifika jednotlivých pozic. 
„Proto víme, že každou činnost je důležité dělat 
svědomitě a  zodpovědně. Musíme spoléhat 
nejen sami na sebe, ale i na své kolegy. Chyba 
jednoho může vrhnout špatné světlo na ostatní, 
a naopak úspěch každého z nás je podmíněn 
dobrou prací všech,“ vyprávějí. 

I když se zpočátku ne všechno 
dařilo tak, jak by si představova-
li, Martin Leitgeb i  Arnošt Brož si 
vždy zakládali na slušnosti. „Když 
někomu něco slíbíme, tak to udě-
láme. A neslibujeme přitom nic, co 
bychom nemohli splnit,“ zdůrazňují. 
Samozřejmostí přitom pro ně bylo 
to, co jiné firmy nabízely jako nad-
standard – například dodávka zboží 
do 24 hodin nebo bezplatný dovoz 
objednaných produktů. 

Na klíčových pozicích 
jsou stále stejní lidé
Než firma začala výrazněji bobtnat 
a nabírat nové a nové zaměstnan-
ce, spoléhali se její zakladatelé 

1992 
Založení 
společnosti 
ACTIVA 1995  

Založení sítě 
butiků Bibelot 
nabízejících psací 
potřeby prestižních 
značek

2000  
Vzniká e-shop 
obchod.activa.cz 
a pobočka 
na Slovensku

2003
Stěhování do

nových prostor
v Letňanech, 
firma má 300 

zaměstnanců

2005 
Roční obrat

 přesáhl 1 miliardu
korun

Start
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zejména na své kamarády ze studií, které dob-
ře znali. Věděli, že se na ně budou moci během 
prvních dynamických let spolehnout. Společně 
přitom vytvořili základy, na kterých stojí úspěšná 
firma dodnes. 

„Z původních sedmi přátel se náš tým roz-
rostl na více než 400 lidí. Ne všichni, kteří přišli, 
zůstali, ale těší nás, že na klíčových pozicích 
jsou pořád ti stejní lidé, se kterými jsme začína-
li,“ vyprávějí Martin Leitgeb s Arnoštem Brožem. 
A  vzpomínají, jak v  devadesátých letech snili 
o tom, že vybudují úspěšnou společnost. „Chtě-
li jsme vytvořit firmu, která bude ve svém oboru 
na špici. Když se ohlédnu za čtvrtstoletím naší 
existence, jsme rádi, že se nám to podařilo.“

ACTIVA se skutečně na tuzemském trhu 
dokázala výrazně prosadit už brzy po svém za-
ložení. V roce 1994, po pouhých dvou letech exi-

ACTIVA 
podporuje děti, 
seniory i přírodu
Kromě všech podnikatelských aktivit se ACTI-
VA zapojuje i do veřejného dění, a to především 
prostřednictvím svých charitativních projektů. 
V  rámci projektu ACTIVNĚ dětem dlouhá léta 
podporuje dětské domovy a organizace, které 
pomáhají zdravotně a  sociálně znevýhodně-
ným dětem a  jejich rodinám. Díky novějšímu 
projektu ACTIVNÍ senior zase materiálně za-
jišťuje vybrané organizace, které se starají o ty 
dříve narozené. 

Dopady na životní prostředí se firma snaží 
minimalizovat pomocí svého projektu ACTIVNĚ 
přírodě – využívá např. elektronickou fakturaci, 
vede elektronický archiv, neustále modernizuje 
svůj vozový park a  maximálně obsazuje jeho 
kapacitu, třídí odpad, používá recyklované ma-
teriály či úsporné žárovky. V roce 2016 přispěla 
k  výsadbě 1 771 nových stromků v  Krkonoš-
ském národním parku. 

stence, již překročila hranici 100 milionů korun 
obratu, během jedenácti let pokořila dokonce 
1 miliardu korun obratu. V té době už podnik síd-
lil v Letňanech, kde firma v roce 2003 vybudova-
la jeden z nejmodernějších logistických objektů 
v Česku. Nové sídlo firmy je postaveno přesně 
na míru a natolik velkoryse, aby společnost ne-
brzdily nedostatečné prostory v dalším rozvoji.

ACTIVA nabízí 9 300 položek, 
což je nejvíc na trhu 
Katalog ACTIVA představuje nejširší výběr na 
trhu – zákazníci si v něm mohou volit z více než 
9 300 položek kancelářského zboží včetně ob-
čerstvení a úklidových prostředků. Firma si při-
tom zakládá na tom, že do své nabídky zahrnuje 
produkty jen od renomovaných dodavatelů. 
„Naší velkou devízou je také skutečnost, že jsme 
přímými dovozci více než třetiny celého našeho 
sortimentu,“ říká Arnošt Brož.

Ani rychlý nástup internetu na přelomu ti-
síciletí nezastihl firmu v  nedbalkách. ACTIVA 
věnovala internetovým stránkám a svému elek-
tronickému obchodu spoustu času a  energie 
a vybudovala díky tomu technologicky vyspělou 
aplikaci, která zpříjemňuje a usnadňuje život ne-
jen klientům, ale i zaměstnancům společnosti. 

Díky všem těmto krokům se ACTIVA posu-
nula mezi nejvýznamnější české společnosti. 
V současnosti zaměstnává více než 430 pracov-
níků a její obrat v roce 2016 atakoval dvoumiliar-
dovou hranici. Firma zásobuje téměř 15 000 spo-
lečností, dodává zboží na skoro 43 000 dodacích 
míst. Centrální sklad o  rozloze 20  500 metrů 
čtverečních doplňuje osm logisticky propoje-
ných poboček rozmístěných ve všech koutech 
republiky. 

2 666 000
Tolik kilometrů 
najely dodávky 
ACTIVA se zbožím 
za rok 2016
(66,5krát objely 
rovník)

2005 
Roční obrat

 přesáhl 1 miliardu
korun

2007
Nové 
logo

2010 
Spuštění e-shopu 
Activáček.cz 
se školními 
a výtvarnými 
potřebami

ACTIVA
PATŘÍ MEZI 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 

ČESKÉ 

SPOLEČNOSTI.



6 TÉMA

2011 
Do portfolia 
společnosti ACTIVA 
přibyly designové 
prodejny 
Stockist

2013
Otevření 

vinohradského 
Pavilonu v Praze, 

největšího 
showroomu 

designového 
nábytku

2016 
Spuštění e-shopu 
Bibelot.cz s nabídkou 
luxusních psacích 
potřeb

31  
Počet zákazníků, které 
stihne objet řidič v Praze 
každý den 
(mimo Prahu 25 zákazníků)

Praha
(1992)

Jak 
ACTIVA 

rostla

Brno 
(1993)

Olomouc 
(1998)

Slovensko (2000)

Liberec 
(2008)

Ústí nad 
Labem 
(1999)

Plzeň 
(2000)

Hradec 
Králové 
(2001) Ostrava

(2003)

České 
Budějovice 
(2005)

A pokračujeme dál...

9 300  
Položek kancelářského zboží 
včetně občerstvení 
a úklidových prostředků
(nejširší výběr na trhu)
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Největší showroom designového nábytku
ACTIVA má natolik široký záběr, že už dávno přerostla škatulku „firem-
ních kancelářských potřeb“. Nejenže provozuje síť butiků a e-shop Bibelot 
s nabídkou psacích potřeb a diářů prestižních značek nebo jiný interneto-
vý obchod, Activáček.cz, se školními a výtvarnými potřebami − v posled-
ních letech se navíc výrazněji rozkročila i do světa designového nábytku 
a doplňků. 

Už v roce 2011 otevřela dva showroomy pod značkou Stockist, o dva 
roky později k nim navíc přidala svou vlajkovou loď v podobě komplet-
ně zrekonstruovaného vinohradského Pavilonu v Praze, kde vybudovala 
vůbec největší showroom designového nábytku v Česku. V prostorách 
Stockist o celkové rozloze téměř 2 500 metrů čtverečních najdete to nej-
lepší od současných světově uznávaných designérů a tvůrců. 

„Koncept Stockist vychází z  představy náročných zákazníků, kteří 
chtějí nejen poznávat designové novinky, ale zároveň chtějí mít rovněž 
kontakt s krásnými a nadčasovými kusy nábytku, svítidly či doplňky, které 
ani během desetiletí své existence neztratily nic z původní dokonalosti,“ 
podotýká Martin Leitgeb. 🅚

Profily zakladatelů

Martin Leitgeb
Narodil se a vyrostl v Brně, vysokoškolská stu-
dia absolvoval v Praze – nejdříve vystudoval 
Vysokou školu ekonomickou (1986) a poté 
i  Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1991). 
Právnické kariéře se ale věnovat nechtěl, místo 
toho se hned po studiích vrhnul do podnikání 
s  kancelářskými potřebami, když spolu s  Ar-
noštem Brožem založil společnost ACTIVA. 
K  jeho koníčkům patří sport, moderní hudba 
a práce. Zajímá se také o architekturu a design, 
díky čemuž do firemního portfolia přibyly i pro-
dejny Stockist s designovým nábytkem a byto-
vými doplňky. 

Arnošt Brož
Narodil se a vyrůstal v Praze, kde studoval Vy-
sokou školu ekonomickou, ze které přestoupil 
na Právnickou fakultu UK. Tam se seznámil se 
svým pozdějším společníkem Martinem Leitge-
bem, s kterým ihned po studiích začal podnikat 
v oboru kancelářských potřeb. Mezi jeho koníč-
ky patří golf a vaření, zejména asijské kuchyně.

1 828 000 
Kilometry najeté obchodníky 
za zákazníky v roce 2016 
(45,5krát objeli rovník)

2016 
Spuštění e-shopu 
Bibelot.cz s nabídkou 
luxusních psacích 
potřeb

2  
Počet kilometrů, které dělí 
jednotlivé zákazníky v Praze 
(mimo Prahu 7 km)

Slovensko (2000)

Ostrava
(2003)

A pokračujeme dál...



8 PŘEDSTAVUJEME

Společenská 
odpovědnost firem: 

Společně za lepší svět!

O společenské odpovědnosti firem se poprvé začalo mluvit už v šedesátých letech minulého století, 
kdy korporace v podstatě začaly šéfovat světu. 

Spolu s tím, jak rostla jejich moc, se začaly ozý-
vat hlasy, které volaly po tom, aby se byznys sta-
ral také o jiné věci než o svůj vlastní zisk. Aby 
se „snažil zanechat našim dětem lepší svět“. 
Dnes je takový postoj pro nadnárodní řetězce, 
ale i celou řadu malých podniků samozřejmostí, 
protože odpovědný přístup přináší firmám mno-
hé benefity. Zvyšuje produktivitu práce i loaja-
litu zaměstnanců a  firmě přináší dlouhodobě 
udržitelnou konkurenční výhodu. V čem taková 
odpovědnost spočívá?

Zjednodušeně řečeno jde o  opak postoje 
„a po nás potopa“, kdy jediné, co firmu zajímá, 
je její vlastní prospěch. Společensky odpověd-
ná firma bere ohledy na své okolí a společnost 
vůbec a  snaží se aktivně přispět ke zlepšení 
obojího. 

Pro malé i velké 
Předpokladem úspěchu je ale systematický pří-
stup, kdy zodpovědné chování ladí s obchodní 
strategií, hodnotami a cíli podniku. Tak jako to 

dělá například IKEA, mezi jejíž hlavní priority 
patří šetrný přístup k životnímu prostředí a tr-
vale udržitelný rozvoj. Nezaměřuje se tedy jen 
na výrobu kvalitního nábytku, ale stará se o to, 
aby při tom co nejméně zatěžovala životní pro-
středí. A třeba Vodafone, který nic nevyrábí, se 
zase dlouhodobě zaměřuje na filantropické 
projekty. Pro řadu malých a středních podniků 
je odpovědné chování naprostou samozřej-
mostí, i když o něm třeba nikdy ani neslyšely, 
a představuje pro ně jakýsi vyšší level slušného 

???



Společensky 
odpovědná firma 
bere ohledy na své 
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k jejich zlepšení.
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jen tvářit odpovědně. Bez osobního etického 
přesvědčení vedení firmy i jejích řadových za-
městnanců nejsou takové aktivity příliš účinné. 
Na odpovědnou firmu si prostě nejde hrát. A tím 
se dostáváme ke druhému pilíři společenské 
odpovědnosti, kterému říkáme sociální. Sem 
patří dobrovolnictví a dárcovství, výše zmíněná 
filantropie a všechny aktivity, kterými úspěšná 
firma podporuje zdravý rozvoj sociálního pro-
středí, ve kterém podniká. Ať už posílá peníze 
do azylových domů, dobrovolničí v hospici nebo 
platí profíky, kteří věnují rok svého života nějaké 
neziskovce. V pojišťovně Kooperativa najdou za-
městnanci každé Vánoce živé vánoční stromeč-
ky se vzkazy od různých neziskovek, prostřed-
nictvím kterých mohou splnit přání a  poslat 
třeba výtvarné pomůcky do dětského domova. 
Samozřejmostí je pak striktní zachovávání lid-
ských práv a pracovních standardů. 

Co necháme našim dětem? 
Třetí pilíř, na kterém stojí společensky odpověd-
ná firma, se týká oblasti životního prostředí. Re-
cyklace odpadu je dnes už samozřejmostí, sku-
tečně odpovědná firma aktivně chrání přírodní 
zdroje, které využívá, a dělá všechno pro to, aby 
svým působením co nejméně zatěžovala svět.

Do třetího pilíře spadá také hospodár-
né nakládání s  energiemi, ekologické balení 
a  přeprava výrobků, dobrovolnictví v  organi-
zacích pro ochranu přírody i  používání recy-
klovatelných kancelářských potřeb či potřeb 
vyrobených z  recyklovaných materiálů nebo 
tonerových kazet, které lze po jejich vypotře-
bování proměnit ve zcela nové výrobky. Tak 
jako to dělá třeba francouzská společnost 
ARMOR, která vyvinula sofistikovaný program 
odběru prázdných tonerů do tiskáren a jejich 
následného stoprocentně bezodpadového 
zužitkování. „Jen v České republice skončí roč-
ně na skládkách na 500 000 tiskových kazet, 
přičemž k  výrobě jedné náplně je zapotřebí 
zhruba 3,5 litru ropy. V okamžiku, kdy existuje 
možnost tomuto plýtvání zabránit, mělo by být 
naší povinností toto řešení využít,“ říká Jan Mára 
ze společnosti ARMOR.

Asi už je vám jasné, že k tomu, abyste i vy 
přispěli svou troškou do mlýna společenské 
odpovědnosti, stačí jen chtít. Protože každé 
úsilí, které na cestě k lepšímu světu vyvinete, 
se počítá. V České republice může i vaše firma 
získat Standard odpovědná firma (LBG) a při-
pojit se tak k desítkám velkých i menších spo-
lečností, kterým záleží na lepší budoucnosti pro 
všechny. 🅚

chování. K zaměstnancům, zákazníkům, doda-
vatelům, přírodě i svému širokému okolí. Důvod 
je prostý. Pověst má každá firma jenom jednu 
a nic na světě se nenapravuje tak obtížně jako 
právě pošlapaná reputace. 

Jako trojjediný bůh
Cest, jak zlepšit svět, se nabízí celá řada – s ohle-
dem na to, co která firma vyrábí a ve které oblasti 
obchodu působí. Procházejí firmou skrz na skrz 
od recyklace až po vytváření pracovních pozic 
na poloviční úvazek. Obecně stojí společensky 
odpovědná firma na třech základních pilířích ne-
boli třech složkách odpovědnosti. První z nich 
se týká kodexu podnikatelského chování spo-
lečnosti a  říká se mu ekonomický. Sem patří 
transparentnost společnosti, dobré vztahy se 
zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a akcioná-
ři, také ochrana duševního vlastnictví a  jasné 
odmítnutí korupce. „Odpovědná firma rovněž 
vnímá korupci jako problém a je ochotna jí čelit, 
požaduje aspekty společenské odpovědnosti 
i u svých obchodních partnerů,“ vysvětluje Lu-
cie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace spole-
čenské odpovědnosti a národní sítě UN Global 
Compact Česká republika.

Žádné kašírky, prosím!
Aby společenská odpovědnost přinášela fir-
mě výhody a  lepší konkurenceschopnost, je 
třeba ji brát skutečně vážně. Zkrátka nelze se 

PŘEDPOKLADEM 

ÚSPĚCHU JE 

SYSTEMATICKÝ 

PŘÍSTUP.
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Možná ještě pamatujete doby, 
kdy byla disciplína s názvem time 
management vyhrazena jen pro 
vrcholové řídící pracovníky. Jenže 
časy se mění. Většina z nás se už 
zkrátka nemůže spoléhat na přes-
ně naplánovaný den s přesně da-
ným a neměnným seznamem jed-
noduchých úkolů. Jak zkrotit bestii 
chaotického pracovního týdne? 
Elektroničtí pomocníci umožňují 
jednoduché řízení činností, po-
máhají rozhodnout se, co vlastně 
máme dělat teď a  co až potom, 
a  zmírňují chaos. Často i  drobný 
pokrok v této oblasti vede k mno-
hem vyšším výkonům. Vyzkoušejte 
například měřiče času či aplikace 
na správu úkolů nebo na poznám-
ky, a uvidíte, že digitální produkty 
umějí čas nejen požírat, ale i  ge-
nerovat. 

pracovní doby věnujete skutečně práci a kolik 
času „proflákáte“. Možná také přijdete na to, že 
nedůležitým činnostem nebo činnostem, kte-
ré byste mohli snadno delegovat, se věnujete 
nepřiměřeně dlouho. Možná přijdete na to, jak 
upravit svůj pracovní rytmus tak, abyste v době 
nejvyšší výkonnosti řešili skutečně podstatné 
úkoly, a přestavíte si celý pracovní týden tak, 
aby odpovídal vašemu tempu, s tím, že napří-
klad na pátek odpoledne si nebudete pláno-
vat žádné strategické záležitosti. V neposlední 
řadě vám aplikace na měření pracovního času 

Jak se stát chobotnicí aneb
Nástroje pro vyšší efektivitu práce

Efektivní zacházení s časem je téma, které už dávno netrápí jen špičkové manažery. Dobrá organizace 
času patří dnes mezi schopnosti, které bychom si měli osvojit všichni. Ďábel jménem prokrastinace si totiž 

nevybírá. Velkou část umění efektivity si bude muset osvojit vaše vůle a návyky, nicméně existuje celá 
řada digitálních nástrojů, které vám s organizací vašeho pracovního dne pomohou. 

„vyplivne“ podklady pro tvorbu výkazů práce. 
Pokud pracujete pro více klientů najednou, 
určitě oceníte jejich výstupy jakožto podklady 
pro fakturaci. 
Kam pro ně: timeEdition Toggl, Timely (pro jab-
líčkáře), RescueTime, Harvest, Paymo

Soukromá cenzura
Spočítala vám aplikace, že trávíte příliš mnoho 
času na Facebooku či brouzdáním po oblíbe-
ných webech? Utíkáte tam namísto plnění na-
plánovaných úkolů? Bojíte se, že pouhou vůlí to 

Spočítají vám to!
Aplikace, jež sledují čas, který 
jste věnovali té které činnosti, ne-
jsou jen modernější verzí stopek. 
Umožňují také provádět hlubší 
analýzy, měří výkonnost v  urči-
tých hodinách během dne a řek-
nou vám, ve kterou denní dobu 
jste na vrcholu svých mentálních 
sil. Nejdřív zjistíte, kolik ze své 

Jedenadvacáté 
století přináší 
pokročilé metody 
na hlídání úkolů, 
které nabízí 
jak webové 
prostředí, tak 
mobilní aplikace 
pro nejrůznější 
platformy. 
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Zapište si to! A ne za uši!
Děláte si uzel na kapesníku? Nebo sami sobě 
posíláte e-maily? Psaní poznámek se může jevit 
na první pohled jako banalita, ke které nám na-
prosto postačí tužka a papír. Opak je pravdou, 
moderní aplikace na poznámky jsou jedinečným 
nástrojem, který se zdaleka neomezuje jen na 
textové záznamy domluvených termínů − pora-
dí si i s obrázky, fotografiemi či vlastními náčrt-
ky, do kterých lze vkládat popisky. Na rozdíl od 
Google kalendáře nebo Outlooku jsou dostupné 
i off-line a umějí poznámky třídit, sdílet s ostat-
ními uživateli a řadit a vyhledávat v hotových 
záznamech.
Kam pro ně: Evernote, Google Keep, Trello, One 
Note, Any Do

Sdílejte vše!
O Google kalendář jsme se již lehce otřeli výše, 
a  přestože vám to možná bude připadat jako 
nošení dříví do lesa, stojí za to zopakovat si jeho 
výhody. Předně umožňuje udržovat si přehled 
o  úkolech, plánovat, analyzovat a  docházet 
na schůzky v  domluvený čas. Disponuje také 
jednoduchým ToDo listem a umožňuje použí-
vat více kalendářů a  sdílet je s  různými lidmi. 
V neposlední řadě nabízí kvalitní provedení ap-
likace pro Androidy. Jenže ani to není všechno. 
S Google kalendářem a Gmailem je úzce spojen 

nezvládnete? Řešením může být 
instalace programu, který vás na 
weby, jejichž seznam si vytvoříte, 
prostě následující hodinu či den 
nepustí. I tady se nabízí více mož-
ností, z  které aplikace se rozhod-
nete vytvořit si svého soukromého 
cenzora. 
Kam pro ně: Cold Turkey, Stay Fo-
cused

Hlídací e-pes
Úkoly se vám během pracovního 
týdne velmi rychle množí a  je pro 
vás čím dál tím těžší v nich udržo-
vat pořádek? Nevěšte hlavu a  za-
pomeňte na papírové seznamy. 
Jedenadvacáté století přináší po-
kročilé metody na hlídání úkolů, 
které nabízí jak webové prostředí, 
tak mobilní aplikace pro nejrůzněj-
ší platformy. Každému úkolu přiřadí 
konkrétní stadium plnění a umožní 
vám měnit priority, předávat úkoly 
kolegům a zasílat upozornění. Syn-
chronizace s Google kalendářem je 
samozřejmostí. 
Kam pro ně: Remember The Milk, 
Toodledo, Wunderlist 

také Google Disc, který umožňuje sdílet dokumenty s kole-
gy a provádět v nich změny, ať už sedíte v kanceláři, nebo 
ve vlaku na druhý konec republiky. Každý, kdo si založí účet 
na Googlu, dostává automaticky k dispozici 15 GB úložného 
prostoru s neomezeným počtem vytvořených dokumentů. 
Pro každý dokument, složku či účet můžete definovat režimy 
sdílení a explicitně tak určit, kdo může dokumenty prohlížet 
a kdo i upravovat. Úpravy zároveň může provádět více lidí 
najednou. Google Disc umožňuje dostat se k datům kdeko-
liv, kde je internet. Sleduje, který uživatel provedl kdy jakou 
změnu, a pokud ho ve vaší firmě začnete používat i vy, už 
se vám nikdy nestane, že odjedete na dovolenou a kolegové 
vás pak budou složitě nahánět, že zrovna potřebují ten a ten 
dokument v jeho nejnovější podobě. Cokoliv na Google Disc 
uložíte, zůstane navěky „v cloudu“. Tečka. 
Kam pro ně: Google Drive, Google Docs, Gmail, Google Ca-
lendar

Začněte po kapkách a hned!
Přijde vám, že toho po vás chceme moc? Pak vězte, že každá 
velká změna začíná malými krůčky a že i drobné zlepšení se 
počítá. Zkuste začít s jednou nebo dvěma aplikacemi a uvidíte, 
jak moc se jejich používání odrazí na vaší efektivitě. Možná ne-
jste fanoušky digitálních technologií a postupujete, pokud jde 
o ně, raději opatrně, ale upřímně, nošení si práce domů a dohá-
nění urgentních úkolů po večerech vám vyhovuje? Nebylo by 
lepší věnovat se třeba čtení nebo čemukoliv, co máte rádi? Je 
vaše odpověď ano? Tak vidíte, zkuste dát výdobytkům 21. sto-
letí šanci, pomohly už spoustě lidem. Tak proč by ne vám? 🅚

ZKROŤTE 

BESTII CHAOTICKÉHO 

PRACOVNÍHO

 TÝDNE.
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Pětihvězdičková novinka: 
Popisovač se značkou Pilot

Nejspíš už jste to zažili sami. Koupíte si nový permanentní popisovač, sundáte kryt a pustíte se do práce. 
Jenže po nějaké chvíli stopa slábne, nebo tu a tam vynechá úplně. Zrovna tak může být rozdílná 

kvalita psaní v závislosti na povrchu, který popisujete. Na některém je stopa přerušovaná, jinde jakoby rozpitá. 
Co s tím? Při výběru popisovače je dobré si pohlídat několik věcí.

Vybírat je rozhodně z čeho. Na trhu je množství 
značek a produktů s bohatou škálou vlastnos-
tí – podle druhu a charakteru inkoustu, podle 
šířky a délky stopy, podle velikosti a tvaru hrotu. 
A samozřejmě důležité je i to, na jaký povrch 
budeme psát.

Začněme u vlastností inkoustu, který může 
být na vodní či alkoholové bázi. Mezi vlastnosti 
inkoustů používaných do permanentních popi-
sovačů patří světlostálost, otěruvzdornost, stíra-
telnost, zápachovost, voděodolnost a odolnost 
proti vroucí vodě. A protože technologie výroby 
inkoustu se neustále vyvíjí, může být dnes in-
koust i s velmi dlouhou výdrží bez víčka.

Popisovače: jaké a na co?
U hrotu popisovače nás bude zajímat typ hro-
tu, šířka stopy a délka stopy. Šířka stopy nám 
udává, jaký je průměr hrotu a jak tlustou čáru 

s ním uděláme. Délka stopy udává, kolik toho 
s  popisovačem či zvýrazňovačem napíšeme. 
Nepodstatný není ani tvar hrotu, který může 
být kuličkový, válcový nebo klínový.

Při výběru popisovače je důležité mít jasno, 
na jaký materiál s ním budeme psát. Současné 
popisovače umožňují psát prakticky na jakýko-
liv materiál – od papíru přes plasty a pryže, fólie 
a filmy, kovy, dřevo, textil a kůži, beton a kámen, 
sklo a keramiku až po CD a DVD. Jen vybrat ten 
nejvhodnější.

Permanentní popisovače používají inkoust, 
který je po zaschnutí nestíratelný. Zrovna tak je 
odolný proti vodě, na druhou stranu je inkoust 
vypratelný. Zkrátka množství všemožných vy-
chytávek včetně inkoustu, který je viditelný 
pouze pod UV lampou − tenhle speciální po-
pisovač je tak vhodný k označování cenných 
předmětů. 

Díky nové 
technologii vydrží 
popisovač Pilot až 
24 hodin bez víčka, 
aniž by utrpěla 
kvalita inkoustu, 
zaručuje plně sytou 
stopu a je navíc 
otěruodolný. 



5* HVĚZDIČKOVÝ
PERMANENTNÍ POPISOVAČ

Pilot 100/400 je specialista na plasty, hravě však 
zvládne téměř všechny ostatní povrchy. 

Hoďte starosti
za hlavu!
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Zrovna tak je pestrá škála využití perma-
nentních popisovačů – v kancelářích, v průmy-
slových podnicích, ve školách, ale zrovna tak 
je využijí tzv. hobíci, tedy domácí kutilové se 
značkou práce všeho druhu, děti všech věko-
vých kategorií i ti, kdo touží ukojit své kreativní 
a umělecké choutky.

Ale zpět na začátek… I tak se může stát, že si 
pořídíte nový popisovač a on zrovna nefunguje 
tak, jak byste si představovali. Při psaní začne 
vynechávat, čára není stejně silná, čas od času 
prostě kvalita lehce pokulhává. Z  některých 
povrchů pak lze napsaný text nebo stopu jed-
noduše setřít, přestože popisovač slibuje per-
manentní inkoust. To radost nikomu neudělá…

Specialista na plasty
zvládne i jiné povrchy
Řešení tu ale je. Jaké? V podobě nového ino-
vativního permanentního popisovače značky 
Pilot s označením 100 a 400, se kterým na čes-
ký a slovenský trh přichází v roce 2017 tradiční 
japonský výrobce špičkových psacích potřeb. 

V  případě popisovače Pilot 100 a  400 lze 
říct, že jde o produkt pětihvězdičkový. Přichá-
zí totiž s  vyspělou technologií inkoustu, tzv. 
C.S.P.I. Právě ta jej odlišuje od konkurenčních 
popisovačů. Díky nové technologii vydrží popi-
sovač Pilot až 24 hodin bez víčka, aniž by utrpě-
la kvalita inkoustu, zaručuje plně sytou stopu 
a je navíc otěruodolný.

Tyto vlastnosti platí pro neobyčejně široké 
spektrum povrchů a materiálů, na které lze po-
pisovač Pilot použít, a stopa je stále mimořád-

ně kvalitní. Od všech druhů plastů 
(PET, PP, PE, PVC) přes sklo, kovy 
a karton až po další materiály. Pro 
Pilot 100 a 400 sice platí, že je to 
především specialista na plasty, 
ale hravě zvládne téměř všechny 
další povrchy.

K dostání je ve dvou variantách. 
S  klínovým (šířka stopy 1–4 mm) 
nebo kulatým hrotem (šířka stopy 
1 mm) a ve čtyřech barvách – čer-
né, červené, zelené a modré. Neza-

nedbatelným faktem je i  to, že popisovač Pilot 
100/400 neobsahuje ani xylen, ani toluen a  je 
téměř bez zápachu.

Vedle vynikajících užitných vlastností za-
ujme Pilot 100/400 také atraktivním designem. 
Jeho tělo vyrobené z plastu je velice lehké. Tělo 
obepíná atraktivně potištěná lesklá fólie, která 
je velice příjemná na dotek. Jako inspirace pro 
tvar víčka posloužil tradiční japonský bubínek 
Taiko. Permanentní popisovače Pilot jsou stej-
ně jako další výrobky společnosti vyráběny 
v Japonsku. 🅚

Vedle vynikajících užitných vlastností zaujme 
Pilot 100/400 také atraktivním designem.

Kvalita, inovace, 
komfort 
Společnost Pilot se řadí mezi nejproslulejší svě-
tové výrobce psacích potřeb. Vznikla už v  roce 
1918 a  jejími zakladateli byli Ryosuke Namikii 
a Masao Wada. Desetiletí tvořivosti, inovací, no-
vých technologií a designu zajistilo značce Pilot 
pozici mezi lídry ve sféře psacích potřeb. Na čes-
kém trhu značka Pilot působí od roku 1995.

Charakteristickými znaky výrobků Pilot jsou 
především jejich vysoká kvalita a komfort při po-
užívání. Společnost uvedla na trh několik tech-
nologií, které razantně změnily trh s  psacími 
potřebami.

A protože Pilot naslouchá přáním svých zá-
kazníků, bylo možné nastavit nové standardy 
z hlediska komfortu: uvedení rollerů s tekutým 
inkoustem, gelových rollerů a výrobku FriXion – 
rolleru s  termosenzitivním inkoustem, který si 
oblíbili lidé na celém světě. Jedinečný Metamo 
inkoust použitý ve výrobcích řady FriXion mizí 
a znovu se objevuje v závislosti na teplotě.

Společnost Pilot dnes vyrábí plnicí pera, 
mikrotužky, kuličková pera, popisovače, rollery 
a  řadu dalších psacích potřeb. Zatímco mnozí 
jiní výrobci jsou závislí na různých dodavate-
lích základních částí, produkty se značkou Pilot 
jsou vyráběny od začátku až do konce výhradně 
s  použitím vlastních komponentů, které navíc 
procházejí přísnou kontrolou kvality.

VOLIT MŮŽETE 

MEZI KLÍNOVÝM 

NEBO KULATÝM 

HROTEM.
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16 MÓDA V KANCELÁŘI

Jaro v kanceláři: 
Květiny, růžové tóny i košilové šaty

Co je na jaru tak krásného? Hlavně to, že většina žen může odhodit kabáty, šály a čepice, a ukázat světu 
víc ze svého těla. A když k tomu pracujete v kanceláři, kde se nemusí přísně dodržovat dress code, pak není 

co řešit a můžete naplno využít všech módních lákadel. Co je trendem letošního jara? 

Je skvělé řídit se trendy, ovšem 
neměli byste to přehánět. Jak říká 
první certifikovaná koučka sty-
lu pro ČR a  SR Dagmar Gabulová, 
trendy v módě mají inspirovat. „Ni-
kdo z  nás by se neměl stát jejími 
otroky a  oblékat se výlučně pod-
le nich. Místo toho, abyste nosili 
trendy úlovek, který vám nesedí, 
soustřeďte se na to, co sluší přímo 
vám. Důležité jsou nejen střihy, ale 
i barvy, které dokážou podtrhnout 
osobnost a rozzářit tvář i celý výraz. 

Umět z trendů vybrat pro sebe to nejlepší, to je 
základ,“ radí koučka.

Kouzlo květů
Jaro si bez květin ani nejde představit. A květi-
nový vzor je nesmrtelný trend, který se téměř 
se železnou pravidelností vrací každou sezonu, 
a teď na jaře o to víc. Letošní jaro však přiná-
ší výrazně větší květinové motivy než kdykoliv 
dřív. „Pokud jste odvážnější, můžete se do květů 
obléknout klidně od hlavy až k patě – celovzo-
rované kabátky a šaty poseté květy budou ‚in‘. 
Trochu retro, ale taky velmi elegantní a ženské,“ 
říká Dagmar Gabulová.

Květy ve žluté a růžové 
A  jaké květinové vzory zvolit? Je 
to skoro jedno, velké, malé, může-
te je nosit na sukních, svetrech, 
kabátech. Ale pokud chcete letos 
opravdu zazářit a  jít s  trendem, 
pak se vrhněte do barevných kvě-
tin. Rozhodně nebudete vypadat 
nudně. „V této sezoně je možnost 
pro každého, a  to bez ohledu na 
váš tón pleti. Od citronové až po 
jasně zářivou, jaro 2017 bude za-
lité žlutou barvou. I  přesto, že se 
ve většině případů jedná o  teplý 
odstín vhodný pro dámy, které se 
lépe opalují, v citronově žluté za-
září i  světlejší typy,“ radí koučka 
stylu. Další jarní barvou je růžová 
v nejrůznějších podobách. Od pas-
telové baby růžové přes korálovou 
až po fuchsiovou, ani s jedním od-
stínem neuděláte chybu. Proč se 
letos na jaře nedívat na módu přes 
růžové brýle?

Šaty, nebo kalhoty?
Jak květy využít co nejlépe? Samo-
zřejmě, že květiny vyniknou nejlé-
pe na šatech nebo sukních. Parádu 
s nimi uděláte nejen na dovolené 
na pláži, ale klidně i na jaře v práci. 
Proč nerozsvítit kancelář květinami, 
které nezvadnou, ba naopak budou 
svítit po celý den? Jedny byste měla 
mít ve skříni skoro povinně! Ovšem 
pokud se neodvažujete obléknout 
si šaty, nevadí, květinové vzory 
sluší i jiným kouskům oblečení, na-
příklad kalhotám, topům, sukním, 

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

Dagmar Gabulová přichází s  jedi-
nečnou knihou, do které s neoby-
čejnou 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 bo-
hatě ilustrovaný osobní průvodce 
okořeněný praktickými cvičeními 
vás vezme na vzrušující cestu za 
nalezením vlastního stylu, sebevě-
domí a charismatu.

Květovaný 
bluzon

Takko
599 Kč

Květované 
šaty

Cellbes
899 Kč
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Dagmar 
Gabulová říká 
V čem ještě letos zazáříte? Radí Dagmar Gabu-
lová, certifikovaná koučka stylu pro ČR a SR, 
autorka knihy Styl – Cesta ke kráse, sebevědo-
mí a charismatu, www.dagmarstyle.com.

Ramena budeme v  jarní sezoně nejen odhalo-
vat, ale i zvýrazňovat. Nabírané rukávy, hranatá či 
kulatá ramena, to vše představuje novou moder-
ní ženskost. V kurzu budou také pořád proužky. 
Vybírat můžete od silných přes pestrobarevné 
a asymetrické až po klasické jemné. Noste je ale 
opatrně. Vertikální pruhy postavu opticky zužují 
a prodlužují, horizontální proužky přidávají cen-
timetry. Máte-li tedy úzká ramena a plnější boky, 
top s  vodorovnými proužky vám udělá dobrou 
službu. Jinak se můžete těšit na kostýmky či 
košile oživené podélným proužkem se zeštíh-
lujícím efektem a  v  byznysovém modrobílém 
provedení. Do světla reflektorů se dostává taky 
pánská košile nonšalantně změněná v dámské 
košilové šaty. V bílém, bleděmodrém nebo pru-
hovaném provedení vhodně doplní i váš pracov-
ní šatník.

Co by se vám 
mohlo ve vašem 
šatníku hodit?

Černé 
vzorované šaty
Esprit
1 699 Kč

Květovaný 
bluzon

Takko
599 Kč

Foto: archiv firem

overalům nebo bundičkám. Ve všem budete vy-
padat trendy. 
Náš tip: Doporučujeme vyhnout se několika růz-
ným kombinacím květinových vzorů v jednom 
outfitu. Květinové šaty ano, ale doplňky s kvě-
tinami raději ne. Vždycky nechte vyniknout jen 
jeden kus oblečení nebo doplněk.

Vesty s květy či puntíky
Kromě květin letos na jaře neuděláte chybu ob-
líbeným kouskem ze 70. let – a to svetrem bez 
rukávů neboli vestou. „Nově překvapí ve vzoro-
vané verzi poseté květinovým, kostkovým nebo 
jakýmkoliv jiným vzorem,“ radí koučka Dagmar 
Gabulová. Pozornost také získá jednoduchý, ale 
přesto efektní puntíkový vzor. Užijte si jej dosyta 
na šatech, halenkách nebo sakách, ale tohle jaro 
pod jednou podmínkou: Držte se klasické černo-
bílé kombinace. 🅚

Květované 
šaty

Cellbes
899 Kč

Tenisky 
Deichmann 

649 Kč

Korálové 
triko 
s nápisem
Takko
299 Kč

Lodičky na klínku 
s květinami 
Deichmann
649 Kč

Růžová 
metalická 
taška
Takko
299 Kč
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Design kanceláře spoluvytváří interakci mezi 
spolupracovníky a  přispívá k  tomu, že jsme 
v práci efektivní, jak se v ní cítíme a jak jsme 
spokojení. Například podle výzkumu Univer-
zity v Exeteru jsou lidé v kanceláři s květina-
mi a obrázky o 17 procent produktivnější než 
zaměstnanci, kteří pracují v  kancelářích bez 
těchto prvků.

Design je v  tomto případě úzce propoje-
ný s  technologiemi. Výrobci spolu s  návrháři 
se snaží vytvořit takové produkty – v širokém 
slova smyslu –, které pomohou vytvořit ideální 
pracovní prostředí. Společnost Leitz se v tom-
to směru snaží produkovat zařízení a pomůcky, 
které opravdu pomohou a nestanou se neoblí-
benou přítěží, která otravuje každodenní život. 
Z  výzkumů vyplývá, že čistá orientace na co 
nejnižší cenu kancelářských pomůcek často 
výrazně sníží produktivitu práce a spokojenost 
zaměstnanců s jejich pracovní činností. V ne-
poslední řadě pak má design vliv i na hospo-
daření samotné firmy.

Příklad? Třeba něco tak základního, jako 
je osvětlení. Většina zaměstnanců preferu-
je osobní lampičky, protože si mohou světlo 
regulovat sami. Výběr na trhu je samozřejmě 
obrovský a  ty nejlevnější stojí pouze několik 
stokorun. Jenže používají obyčejné nebo zá-
kladní halogenové žárovky s vysokou spotře-
bou a omezenou životností. Stolní lampa Leitz 
Style LED využívá moderní technologii LED 
s  extrémně dlouhou životností, má robustní 
konstrukci, atraktivní vzhled a  v  neposlední 
řadě funkční design, který pomůže k pohodlí 
a produktivitě práce.

Lampa automaticky nastavuje jas podle 
okolního světla. Takže nikdy nesvítí ani málo, 
ani neoslňuje. Uživatel si může nastavit tep-

Design kanceláře je klíčem 
k úspěšné firmě a také dobré práci

Pokud řekneme design kanceláře, asi se většině vybaví styl nábytku a vzor na koberci. 
Jenže správně bychom měli tento výraz chápat mnohem komplexněji. Je to v podstatě vše, 

co ovlivňuje naše pracovní prostředí a co rozhoduje o našich pracovních výsledcích. 

lotu světla podle svých preferencí, může si 
v  lampičce přímo dobíjet své osobní zařízení 
přes konektor USB. Maximální pohodlí ovládání 
kombinuje dotykový panel na lampičce a dál-
kové ovládání přes aplikaci z chytrého telefonu. 
Přestože lampa Leitz Style LED patří do vyšší 
cenové kategorie, z dlouhodobého hlediska se 
náklady vyrovnají a uživatelé dostanou výrazně 
vyšší komfort.

Důraz na design je ovšem důležitý i u mno-
hem drobnějších a „obyčejnějších“ produktů, 
jako jsou například sešívačky. Tuto kancelář-

skou pomůcku používá asi každý. Přes po-
stupující digitalizaci totiž evropský pracovník 
v kanceláři, podle výzkumu Paperless Project, 
použije ročně průměrně 10 000 listů papíru. 
S listy pak samozřejmě pracuje: sešívá je, dě-
ruje nebo je zakládá do pořadačů. Takže třeba 
sešívačku použije 3 000krát za rok. Proto mají 
sešívačky Leitz řady NeXXt robustní konstrukci, 
která umožňuje na tyto výrobky poskytovat až 
desetiletou záruku. Důležité je, že zaměstnanci 
nemusejí řešit zaseknuté sponky nebo špatně 
sešité listy papíru a při sešívání nemusejí pou-
žívat zbytečnou sílu.

Leitz klade důraz na kvalitu. A tu, jak je zná-
mo, nejlépe prověří čas. Věřte nevěřte, ale ně-
které kancelářské pomůcky vyrábí Leitz dlouhá 
desetiletí, protože původní návrh byl tak dobrý, 
že lepší doposud nikdo nevymyslel. Pořadač 
„ Ordner A“ vynalezl Louis Leitz již v  roce 1896 
a jeho designový návrh se v podstatě používá 
dodnes. Nebo například sešívací kleště  Rapid K1, 
které jsou nejprodávanějšími kleštěmi na světě, 
se vyrábějí beze změny přes 70 let. Lepší důkaz 
důležitosti designu najdeme jen stěží.

Podle studie poradenské společnosti PwC 
stojí firmu na mzdových nákladech vytvoření 
jednoho dokumentu a jeho zařazení 20 dola-
rů, tedy asi 500 korun. Pokud ale je systém ar-
chivace ve firmě špatný a je nutné dokumenty 
dohledávat, náklady výrazně stoupnou. Podle 
studie stojí firmu vyhledání ztraceného doku-
mentu 120 dolarů (asi 3 000 korun) a 25 hodin 
práce zaměstnance. Důkladný návrh práce 

STOLNÍ LAMPA 

LEITZ STYLE LED 

NABÍZÍ UŽIVATELI 

VÝRAZNĚ VYŠŠÍ 

KOMFORT.
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Sešívací kleště 
Rapid K1, které jsou 
nejprodávanějšími 
kleštěmi na světě, 
se vyrábějí beze 
změny přes 70 let. 
Lepší důkaz 
důležitosti designu 
najdeme jen 
stěží.

LEITZ STYLE - UKAŽTE SVŮJ 
SMYSL PRO DETAIL 

Stolní LED lampička 
Leitz Style
Lampička díky chytrým 
funkcím šetří náklady    
i vaše oči a pomáhá 
vám zůstat efektivní po 
celý den.
• automatické vypnutí/

/zapnutí při příchodu 
nebo odchodu 
z kanceláře

• USB pro nabíjení 
dalších zařízení

• ovládání pomocí 
aplikace 

22042_ad_210x82mm_Style_CZ_v3.indd   1 17.02.17   14:11

ZÁRUKA
3 ROKY

s dokumenty ve firmě a používání vhodných 
prostředků v podobě pomůcek tak může ušet-
řit významné prostředky.

Samotný vzhled věcí, které v  kanceláři 
využíváme, je samozřejmě důležitý, ale ne-
smí být samoúčelný. Velmi podstatná je také 
funkčnost. Vzpomeňme společnost Apple. Pro 
tu je design nesmírně důležitý, ale vždy musí 
kores pondovat i  s  funkčností. Proto u  Applu 
řeší nejenom vnější vzhled přístrojů, ale i  je-
jich vnitřní design. Ať už uživatelské prostředí, 
nebo i samotný konstrukční návrh, který musí 
být funkční a odolný. Stejně postupuje i spo-
lečnost Leitz. Funkčnost a  odolnost jsou sa-
mozřejmé, jsou důležité a pro úspěch výrobků 
naprosto  nezbytné.

Stejně důležitý je ale i vnější design, se kte-
rým pak zaměstnanci přicházejí každodenně 
do styku. Sounáležitost s firmou pak podpoří 
firemní barvy, ve kterých si mohou zákazníci 
výrobky Leitz objednávat. Kvalitní výrobky mají 
svoji hodnotu, která se firmě vrátí v efektivitě 
provozu a ve spokojenosti pracovníků. 🅚
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Mezilidské vztahy v kanceláři
7. díl: Pomoc! Marod mezi námi!
Když se na pracovních stolech začnou hromadit sirupy proti kašli, kapky do nosu a krabičky 
s papírovými kapesníky, zachvátí kancelář lehká panika. Kdo padne jako další? Nebo se to u vás 
nestává a kolegové s rýmičkou a chřipečkou zůstávají vzorně doma v posteli? 

MEZILIDSKÉ VZTAHY V KANCELÁŘI

Kýchnutím 

nemocného letí 

bakterie nebo virus

 až dva metry

 daleko.
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aniž by musel k lékaři pro potvrze-
ní. Nejedná se o dovolenou, firma 
nabízí zaměstnancům sick days ve 
formě benefitů a většinou je „pro-
plácí“ 100% mzdou. Počet sick days 
je omezený, aby jich pracovníci fir-
my nezneužívali a nenastavovali si 
jimi například dovolené nebo státní 
svátky. Ze zkušenosti firem se ov-
šem ukazuje, že dobrovolná „zdra-
votní dovolená“ skutečně motivuje 
zaměstnance k  prevenci nemocí, 
nikoliv k podvádění. 

Nepracujete v nemocné 
budově? 
Zní to podivně, ale i budovy mohou 
být nemocné. A spolu s nimi i za-
městnanci. Syndrom nemocných 
budov byl poprvé popsán v  USA 
v 70. letech minulého století, kdy se 
začaly budovat obrovské adminis-
trativní komplexy. Firmy začaly za-
znamenávat velký nárůst počtu lidí, 
kteří byli nemocní a málo výkonní. 
Postupně se ukázalo, v čem je za-
kopaný pes. V  těchto budovách, 
kde se soustřeďuje velké množství 

Co číhá v kanceláři? 
I obyčejná rýma dokáže člověka pěkně potrá-
pit, zvlášť když se z ní vyklube zánět dutin nebo 
středouší. Přitom stačí jediné kýchnutí nemoc-
ného, při kterém letí bakterie nebo virus až dva 
metry daleko. Když si dá nemocný kolega ruku 
před ústa, zkrátí sice dráhu letu kapének až 
o pětinu, na jeho ruce však přežívají ještě dal-
ších zhruba pět minut. Stačí, že vezme za kliku 
chvíli před vámi. Kromě rýmy si z kanceláře nej-
častěji odnášíme angínu nebo zánět hltanu či 
chřipku, která řádí nejčastěji na přelomu zimy 
a  jara. Ta sama o  sobě není nebezpečná, na 
kolena vás však mohou srazit komplikace s ní 
spojené. 

Jak se bránit?
• Posilujte imunitu nejlépe přísunem vita-

minů v  jejich přirozené formě (ovoce, ze-
lenina), dostatečně odpočívejte, průběžně 
sportujte, dbejte na duševní hygienu.

• Myjte si často ruce. Pokud nemáte možnost 
odbíhat k umyvadlu, pořiďte si antibakte-
riální gel na ruce. 

• Snažte se vyvarovat kontaktu s nemocným 
kolegou. Případně se mu pokuste taktně 
naznačit, že by měl zajít k lékaři. 

• Často větrejte, doma i v kanceláři. Pokud 
je to možné, nechávejte několikrát denně 
okno otevřené zcela dokořán. V zimě stačí 
k výměně vzduchu 5–10 minut, v teplejších 
měsících větrejte 15–30 minut.

• Jako prevence rýmy funguje sprej s moř-
skou vodou nebo speciální plastová kon-
vička na výplach nosu, takzvaná nosní spr-
cha. Konvičku naplníte vlažným roztokem 
obyčejné kuchyňské soli a  propláchnete 
nos tak, že ústí konvičky přiložíte k jedné 
nosní dírce a druhou dírkou necháte vodu 
volně vytékat. 

Nemocenská, nebo sick days? 
Jak poznáme, že nastal čas zůstat doma pod 
peřinou? Někteří „nepostradatelní“ nemoci 
přecházejí, potýkají se nimi pak mnohem déle 
a stihnou nakazit půlku firmy. Nahrává jim při 
tom také zákon. Nadále totiž platí, že za první tři 
dny pracovní neschopnosti není vyplácena žád-
ná náhrada mzdy ani nemocenské dávky (s vý-
jimkou případů nařízené karantény). Některé 
společnosti zavádějí v rámci prevence takzvané 
sick days. V praxi to znamená, že zaměstnanec, 
který je jen lehce nachlazený nebo má pocit, že 
„na něj něco leze“, zůstane několik dní doma, 

Na co máte 
nárok? 
V prvních třech dnech nemoci nemá zaměstna-
nec nárok na žádnou finanční náhradu, od čtvr-
tého do čtrnáctého dne má nárok na náhradu 
mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Od patnácté-
ho dne mu vzniká nárok na nemocenské dávky. 
Od prvního ledna tohoto roku se nemocenská 
zvyšuje. Upravily se totiž takzvané redukční hra-
nice denního příjmu pro stanovení dávek. 

TIP
Pokud chcete zjistit, na kolik si v době nemoci přijdete, využijte na internetu 
některou z volně dostupných kalkulaček pro výpočet výše nemocenské. 

lidí, většinou nelze otevřít okna a větrání se řeší 
nucenou výměnou vzduchu. Špatně nastave-
ný klimatizační systém způsobuje například 
průvan nebo špatnou vlhkost vzduchu. Další 
problémy mohou způsobovat nevhodné podla-
hové krytiny, závěsy nebo nátěr nábytku, plísně 
či intenzivní provoz techniky, jako jsou kopírky 
nebo tiskárny. Také u  nás spolu s  výstavbou 
nevhodně koncipovaných administrativních 
budov roste počet lidí postižených tímto syn-
dromem. Podle výzkumů trápí potíže zhruba 
čtvrtinu  zaměstnanců.

Pomůže změna klimatu
Lidé v  nemocných budovách mívají nespeci-
fické příznaky, jako je pálení očí, tlak na hrudi, 
bolesti hlavy, dušnost nebo bolest v krku, které 
většinou přičítají počínající nemoci. V  období 
chřipkových epidemií se problém těžko roz-
pozná. Podezření padne ve chvíli, kdy žádné 
epidemie neřádí, a přesto si větší množství lidí 
stěžuje na potíže spojené se syndromem ne-
mocné budovy. Řešení spočívá především ve 
změně klimatu na pracovišti. Nejjednodušší je 
obrátit se na odborníky, například z nejbližšího 
zdravotního ústavu, kteří provedou potřebná 
měření a nastaví na pracovišti optimální teplotu 
a proudění vzduchu. 🅚
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Kolik váží aktovka prvňáčka? 
Často víc, než by měla

Prvňáčci to mají těžké. Chvíli to trvá, než se zorientují v novém prostředí, najdou si ve třídě kamarády a zvyknou si 
na pravidelné povinnosti. Ani školní tašky malých školáků nebývají nejlehčí. Už jste někdy zvážili, kolik kilogramů 

musí nosit malý žáček na zádech? Zkuste jim to ulehčit alespoň v tomto ohledu.

Podle odborníků 
by dítě mělo nosit 

na zádech maximálně 
10 až 15 procent 
své hmotnosti.

Kompletní váhový test
školních pomůcek 

prvňáčka najdete na 
blogu skolnisvet.cz.

Do aktovky jen to nejnutnější
Co všechno patří do aktovky prvňáčka? Jen to 
nejnutnější. Učebnice a sešity v pevných des-
kách, plně vybavený penál, box se svačinkou, 
láhev s pitím a drobnosti jako klíče od skříňky 
nebo papírové kapesníčky. Vše by mělo být sa-
mozřejmě uloženo ve školní aktovce, která odpo-
vídá věku a potřebám dítěte. Samotná aktovka 
by neměla vážit více než 1 200 gramů. Podle od-
borníků by dítě mělo nosit na zádech maximálně 
10 až 15 procent své hmotnosti. To znamená, že 
školáček, který váží například 20 kilogramů, by 
měl mít aktovku o celkové váze maximálně tří 
kilogramů. 

Kvalitní aktovka rozkládá 
váhu na celá záda
Při výběru aktovky není ovšem rozhodující pou-
ze její hmotnost, ale i to, jak sedí dítěti na zádech. 
Kvalitní aktovky jsou konstruované tak, aby plni-
ly vysoké požadavky na ergonomii a komfort při 
nošení. Taška by neměla být ani širší, ani vyšší 
než ramena dítěte a její spodní část by neměla 
přesahovat pod boky. Pevná, anatomicky tvaro-
vaná záda aktovky mají za úkol rozkládat váhu 
rovnoměrně po celých zádech dítěte. To nutí 
školáka chodit zpříma. Popruhy musí být výško-

Tipy rodičů 
Michal, tatínek sedmiletého Jiříka: 
Kopírujeme stránky z učebnic
Když jsem viděl, jak těžkou aktovku musí Jiřík 
vláčet, spojil jsem se s paní učitelkou. Pořízení 
duplicitních učebnic, které by děti mohly nechá-
vat ve škole, bohužel nebylo možné. Domluvili 
jsme se alespoň na tom, že nám dá paní učitel-
ka předem vědět, s jakými stránkami se bude 
v dalším týdnu pracovat. Ofotil jsem synovi vždy 
jen příslušné stránky z učebnic. Samotné kni-
hy mohl nechávat doma. Brzy se k nám připojili 
další rodiče. 

Jitka, maminka šestileté Julči: 
Do láhve jen sirup, vodu až ve škole
I když jsme se snažili zredukovat obsah tašky 
na minimum, měla jsem stále pocit, že dcerka 
nosí v  tašce kamení. Napadl nás jednoduchý 
trik: Do láhve na pití dáváme ráno jen trochu si-
rupu. Vodu do láhve si Julča natočí až ve škole. 
Alespoň trochu tím tašku odlehčíme. 
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 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 ACT17.

Školní potřeby s nápadem

Activacek inz magazin_67x300.indd   1 14.02.17   16:07

Slovo odborníka: 
Těžké aktovky 
urychlují 
deformaci 
postavy 
Problémy s  držením těla má podle průzkumů 
na prvním stupni každý třetí školák, celkem tedy 
asi 150 000 českých dětí. Příliš těžké aktovky 
k  tomuto problému přispívají. „Dnešní děti se 
hýbou mnoho méně než generace jejich rodičů 
či prarodičů. Nedostatek pohybu, hodiny trávené 
vsedě, nadměrné používání počítačů, telefonů 
nebo tabletů, to vše se projevuje ochabováním 
zádového svalstva, postupným ohýbáním zad, 
vtáčením ramen dopředu a  celkovou ztrátou 
přirozené ‚pohybové inteligence‘. Když v tomto 
stavu začneme záda ještě více zatěžovat, napří-
klad nadměrně těžkou školní aktovkou, proces 
deformování postavy se tím ještě urychlí,“ říká 
Matyáš Kozma, trenér a lektor Přirozeného Pohy-
bu (www.prirozenypohyb.cz), který se inspiruje 
právě přirozeným pohybem dětí.

vě nastavitelné. Naučte dítě, aby nosilo aktovku 
na obou popruzích, nikoliv „frajersky“ zavěšenou 
jen na jednom. 

Tipy a triky, jak odlehčit 
aktovku: Uberte, kde to jen jde
„Co v tom zase máš?“ ptají se rodiče, když pomá-
hají dítěti do popruhů. Na první pohled to může 
vypadat, že v aktovce není nic zbytečného. Je to 
tak ale doopravdy? 
• Kontrolujte každý den, zda dítě nenosí do 

školy zbytečné věci nebo učebnice, které 
nebude daný den potřebovat. Některé děti 
si nosí pro jistotu všechno, aby na něco ne-
zapomněly. 

• Vysvětlete dítěti, že pomůcky, které doma 
nepotřebuje, má nechávat uložené ve škole. 

• Pořizujte co nejlehčí školní pomůcky, napří-
klad plastové desky nebo jednopatrový pe-
nál místo třípatrového. Možná vás překvapí, 
že třípatrový penál váží přes půl kila. 

• Naučte prvňáčka, jak si aktovku správně 
zabalit. Knížky a  další těžké věci je třeba 
umístit co nejblíže k zádům. Celková váha 
se tak lépe přenáší na celé tělo a alespoň 
částečně se uleví páteři. 

Domluva se školou? 
Některé školy se snaží vycházet rodičům vstříc. 
Aby žáci nemuseli alespoň v prvním ročníku ta-
hat těžké učebnice, připravují jim učitelé k dané 
látce jednotlivé pracovní listy. Další možností 
jsou dvě sady učebnic, jedna do školy a jedna 
na doma. To však bývá pro školy a často i pro 
rodiče finančně neúnosné. 🅚

Náš experiment
Do aktovky jsme naskládali opravdu jen to nejnutnější: velké desky na sešity, do kterých jsme 
vložili tři malé sešity a tři velké sešity A4 jako náhradu za učebnice nebo pracovní sešity, penál, 
Zdravou láhev na pití jen s kapkou sirupu uvnitř, svačinový box se svačinkou a kapsičku na krk 
s  klíčem. A výsledek? 2 965 gramů!

NAUČTE 

PRVŇÁČKA, JAK 

SI AKTOVKU 

SPRÁVĚ 

ZABALIT.
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Je ideálním i praktickým pomocníkem pro 
děti při hodinách výtvarné výchovy nebo při 
různých pracovních činnostech ve škole. A bě-
hem používání lepicího razítka tesa® rozhodně 
nehrozí, že by vaše děti dorazily domů se slepe-
nými prsty nebo s lepidlem na oblečení. Další 
zajímavou „vychytávkou“ je i to, že lehce červený 
odstín lepidla přesně ukazuje, kam bylo nane-
seno. Práce s „razítkem“ bude pro děti mnohem 
zábavnější než „patlání“ běžného lepidla.

Tvrzení, že lze posouvat úroveň tak všední čin-
nosti, jakou je lepení, ještě někam výš, může 
vzbuzovat určité pochybnosti. Lepení je zkrátka 
lepení, chtělo by se říct. Ostatně není to tak dáv-
no a nejspíš se s tím setkala spousta lidí, že se 
jim buď nedařilo dostat potřebné lepidlo z tuby, 
nebo naopak bylo lepidlo všude, jen ne na místě 
potřebném. A místo požadovaných spojů nebo 
nalepených fotografií bylo největším problé-
mem rozlepit slepené prsty nebo  – většinou 
marně  – oddělit od sebe věci, které původně 
slepené být neměly.

Díky novým materiálům, obalům a produk-
tům, jakými jsou lepicí tyčinky či rollery, je dnes 
lepení mnohem jednodušší a přívětivější. Po-
slední novinka z dílny společnosti tesa® – le-
picí razítko – ale povýšila lepení opět na vyšší 
úroveň.

Ono heslo z úvodu „Uchop, nalep, hotovo“ 
je doslova a do písmene na místě. Nabízí zcela 
nový způsob čistého a velmi rychlého lepení pa-
píru, kartonu a fotografií. A navíc účinného. Po-
kud lepíte papír, stačí čtyřikrát orazit do každého 
rohu a máte hotovo. Práce s  lepicím razítkem 
šetří nejen čas, ale i peníze. S jedním razítkem 
nanesete lepidlo až 1 100krát.

Využití lepicího razítka tesa® je univerzální 
a  mnohostranné. Využijete ho v  domácnosti, 
v kanceláři, skvělým pomocníkem se stane pro 
děti ve škole. Chcete několik příkladů? Tady 
jsou.

Lepicí razítko je ideální pro zpracování mě-
síčního vyúčtování. Účtenky bleskově a snadno 

Uchop, nalep, hotovo! 
To je novinka – lepicí razítko tesa®

Uchop, nalep, hotovo! Jak prosté a jednoduché. A navíc, jak účinné a funkční! Řeč je o novince společnosti 
tesa®. Jedná se o lepicí razítko, které představuje zase vyšší úroveň pohodlnějšího, rychlejšího 

a efektivnějšího lepení. Právě tahle novinka získala na posledním veletrhu Paperworld ve Frankfurtu 
nad Mohanem ocenění v kategorii Office solutions za nejlepší inovativní výrobek roku.

orazíte, nalepíte a máte hotovo. Ex-
tra silné lepidlo je zárukou toho, že 
účtenka bude držet pevně, spoleh-
livě a trvale. Lepicí razítko umožňu-
je také rychlé nalepení poznámek, 
vizitek, papíru a  jiné kreativní čin-
nosti. Ani v nejmenším nedochází 
k plýtvání lepidlem – díky razítko-
vací technice je pouze na místě, kde 
potřebujete. Čistě, rychle, efektivně.

7 důvodů, proč 
používat lepicí 
razítko tesa®
 

• Lepí papír, lepenku, karton, fotografie
• Mimořádně silná lepivost
• Efektivní spotřeba, bez zašpinění
• Nanesení lepidla až 1 100krát
• Nevysychá
• Rychlé a přesné nanesení
• Praktický pomocník doma, v kanceláři 

nebo ve škole
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Díky razítkovací 
technice je 
lepidlo pouze 
na místě, kde 
potřebujete.

NOVÉ RYCHLÉ LEPENÍ  
ČISTĚ, PŘESNĚ, EFEKTIVNĚ  

NALEPÍTE AŽ 1 100 x  

tesa-tape.cz

LEPICÍ RAZÍTKO

tesa-Inzerce-LepiciRazitko-210x145-NEW.indd   1 24.02.17   11:44

Velkým kladem lepicího razítka 
je skutečnost, že nevysychá. Takže 
ho můžete mít neustále po ruce – 
na stole doma či v kanceláři – v po-
hotovostní poloze připravené pro 
okamžité použití. Práce s  ním je 
velice efektivní. Velikost nanesené-
ho polštářku s lepidlem je pouhých 
8,4 × 8,4 milimetru.

Inovativní lepicí razítko tesa® 
je lepidlo na rychlé a spolehlivé le-
pení lehkých věcí, jako jsou už zmí-
něné fotografie, poznámky, certifi-
káty či běžné papíry doma, ve škole 
i v kanceláři. Tělo ekologicky šetr-
ného razítka je vyrobeno ze 100% 
recyklovaného plastu a lepidlo bez 
obsahu rozpouštědel zaručuje spo-
lehlivou a trvalou přilnavost. 🅚1. Uchop 2. Nalep 3. Hotovo



26 ZDRAVÍ

Lepek spouští reakce 
proti vlastnímu tělu 
Někteří lidé jsou na lepek citliví, přibývá ale těch, 
kteří nesnesou sebemenší množství lepku ve 
stravě. Co se vlastně v jejich těle děje? Když se 
lepek dostane do střeva, spustí se u nich imunit-
ní reakce, která vede k poškození buněk tenké-
ho střeva, v nejtěžší formě až k poškození jeho 
sliznice. Pokud dojde k úplnému zničení střevní 
sliznice, nedokáže už tělo vstřebávat všechny 
důležité živiny. Nesnášenlivost lepku má přitom 

Celiakie je diagnóza na celý život
Zdravý organismus si 

s lepkem poradí

Lepek se stal v poslední době synonymem pro něco škodlivého, co je lepší ze zdravého jídelníčku 
vytěsnit. Přitom zdravý člověk nemá s jeho trávením problém. Potíže nastávají ve chvíli, kdy začne lepek 

vyvolávat „útok“ organismu na vlastní tkáň. Nesnášenlivost lepku přitom může stát za celou řadou 
zdravotních potíží. 

různé podoby. U dětí se projevuje 
větším množstvím objemných tu-
kových stolic, nadýmáním, bolestmi 
bříška, celkovým neprospíváním až 
zástavou růstu. Dospělí celiaci trpí-
vají průjmem, nadýmáním, bolest-
mi břicha, hubnutím. V  některých 
případech je ale trápí „jen“ bolesti 
břicha a kloubů a únava. U těžkých 
forem celiakie ovšem může dojít až 
ke krizovému stavu, při kterém tělo 

už nedokáže řídit správně hladiny živin a selhá-
vají základní funkce.

Celiakie může
propuknout kdykoliv 
Dříve panovala představa, že se celiakie proje-
ví vždy již v dětském věku, když se kojencům 
kromě mléka začínají podávat příkrmy. Dnes 
ale víme, že celiakie může propuknout kdykoliv 
v průběhu života až do stáří, nejčastěji po stre-
sovém podnětu, který vede k poškození střevní 
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o celiakii vůbec neuvažovalo. Přibývá tím logic-
ky lidí odkázaných do konce života na bezlep-
kovou dietu.

Celiaci řeší hlavně 
pečivo a těstoviny 
Lidé s bezlepkovou dietou mají v každém přípa-
dě omezený výběr potravin. Zvláště pro pacien-
ty diagnostikované ve vyšším věku znamená 
bezlepková dieta razantní zásah do dosavad-
ních stravovacích zvyklostí. Celiaci nesmějí kon-
zumovat potraviny z běžné pšenice ani z méně 
známých pšenic, jako jsou špalda, jednozrnka, 
dvouzrnka a kamut. Zakázané jsou i potraviny 
obsahující žito a ječmen a zatím se nedoporu-
čuje ani oves. Největší potíže nastávají při nahra-
zování pšeničné mouky v chlebu, pečivu a těs-
tovinách. Naštěstí je na výběr mnoho takzvaně 
přirozeně bezlepkových potravin, které mohou 
celiaci konzumovat bez omezení. 

Čtení etiket je základ
Složitější situace nastává u průmyslově vyrábě-
ných potravin. Například maso je bezlepkové, 
ale sekaná už bezlepková být nemusí. Proto se 
z celiaků stávají odborníci na čtení informací na 
etiketách a obalech výrobků. Zajímá je složení, 
tj. suroviny, ze kterých je potravina vyrobena, 
dále pak obsah alergenů povinně udávaných 
na obalech potravin, mezi ty patří i lepek. Část 
potravin na trhu je označena jako „bezlepkové“. 
Tyto potraviny musí splňovat velmi přísné legis-
lativní limity. Bezlepkové potraviny totiž nesmí 
obsahovat více než 20 mg lepku na 1 kg potra-
viny. Obsah lepku se kontroluje. Pro představu:  
20 mg je jeden malý drobek chleba. Spotřebite-
lům může při výběru pomoci i logo přeškrtnu-
tého klasu, což je ochranná známka používaná 
některými výrobci bezlepkových potravin.

Je lepek v alkoholu? 
Zatímco víno ani čisté destiláty lepek neobsahu-
jí, pivo obsahuje malé zbytky bílkovin z ječného 
sladu. Milovníci piva mezi celiaky jsou proto od-
kázáni na piva bezlepková.

V databázi bezlepkových výrobků 
VÚPP najdou celiaci informace a tipy, 
nové receptury, poradnu, jídelníčky, 
užitečné odkazy a mnoho dalšího: 
www.potravinybezlepku.cz.

Povolené 
potraviny
 

• Všechny druhy masa včetně drůbežího 
a rybího bez ohledu na to, jakým krmivem 
bylo zvíře krmeno

• Mléko a vejce
• Veškerá zelenina a ovoce 
• Luštěniny a brambory 
• Oříšky všeho druhu, semínka lněná, slu-

nečnicová, dýňová i chia 
• Z obilovin rýže, kukuřice, proso, méně zná-

mé tef a čirok
• Dalšími vhodnými plodinami jsou pohan-

ka, amarant a quinoa 

bariéry. Dispozice k celiakii se dědí, proto je tře-
ba počítat u rodinných příslušníků se zvýšeným 
rizikem výskytu. 

Nemoc mohou 
provázet komplikace 
Diagnózu celiakie rozhodně nepodceňujte. Mezi 
komplikace, které ji provázejí, patří například os-
teoporóza, metabolická kostní nemoc, zvýšené 
riziko vzniku nádoru, porucha krevní srážlivosti, 
podvýživa, sterilita nebo zvýšené riziko spon-
tánního potratu. Celiakie je často spojena s into-
lerancí mléčného cukru (laktózy). Častěji se také 
objevuje u dalších autoimunitních onemocnění, 
jako je například cukrovka I. typu. 

Léčba? Jedině dieta!
Stanovení diagnózy nebývá jednoduché. U ně-
kterých dětí ji může vyslovit pediatr na základě 
vysokých hodnot protilátek a příznaků, u ostat-
ních dětí a  všech dospělých musí diagnózu 
potvrdit kromě vyšetření protilátek v krvi také 
odběr vzorku sliznice tenkého střeva (biop-
sie), na kterém se pozoruje stupeň poškození. 
Jedinou léčbou je pak přísná bezlepková dieta, 
při které postupně dojde k vymizení příznaků. 
I poté musí ale pacient v dietě pokračovat, jinak 
se příznaky vrátí. Díky dietě se často normalizuje 
i nesnášenlivost mléčného cukru.
 
Přibývá pacientů? 
Čím je dáno, že pacientů s celiakií přibývá? Na 
jedné straně celkovým nárůstem autoimunit-
ních chorob, na druhé straně také tím, že se 
rozšiřují znalosti o  nemoci a  zlepšuje se její 
diagnostika. V poslední době se objevuje mno-
ho pacientů vyššího věku, u  kterých se dříve 

 

Výzkumný ústav potravinářského průmyslu 
(VÚPP) byl založen v  roce 1958. V  průběhu 
padesátileté existence si získal významné po-
stavení mezi vědecko-výzkumnými pracovišti, 
a  to jak doma, tak v  zahraničí. Svou činností 
je orientován především na zlepšení úrovně 
stravování populace a  na ozdravění nabídky 
potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdoko-
nalování postupů při zpracování potravin od 
začátku výroby až po jejich konečnou přípra-
vu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny 
obyvatel s  mimořádnými zdravotními potrav-
ními nároky.

Proč si celiaci musí připlatit? 
Největším problémem je náhrada pečiva a těs-
tovin, kterých konzumujeme nejvíce. Nezbytným 
vybavením kuchyně celiaka je proto domácí pe-
kárna s  programem na pečení bezlepkového 
chleba. Na trhu je dnes poměrně široký výběr 
suchých směsí pro pečení bezlepkového chle-
ba i dalšího pečiva. V porovnání s běžnou mou-
kou jsou ale tyto směsi velice drahé. Je to dáno 
vysokou cenou vstupních surovin a zvýšenými 
nároky na jejich zpracování. Výroba bezlepko-
vých potravin musí být oddělena od výroby 
ostatních produktů, aby se do nich při zpra-
cování a skladování nepřimíchala pšenice. Do 
pečiva se kromě mouky z bezlepkových plodin 
přidávají také speciální suroviny, které v těstě 
nahrazují lepek a umožní vytvoření nadýchané 
střídky pečiva. 

Mnoho lidí neví, že jim lepek škodí
V České republice je diagnostikováno a léčeno 
6 000–9 000 pacientů s celiakií. To je ale jen špič-
ka ledovce, pod kterou se skrývají mnohem vyšší 
počty lidí, u kterých nebyla celiakie rozeznána. 
Celiakií trpí ve skutečnosti asi 40 000–50 000 
obyvatel, některé odhady uvádějí dokonce ještě 
vyšší počet. 🅚
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Zeptali jsme 
se Ing. Jany 
Rysové 
Má smysl, aby bezlepkovou dietu 
drželi i ti, u koho nebyla celiakie 
diagnostikována? Například za 
účelem očisty těla? 
„Představa, že lepek zalepí organi-
smus, který je pak třeba vyčistit, je 
neopodstatněná. Zdravý organis-
mus si s  lepkem poradí, a naopak 
ho dokáže využít ve svůj prospěch. 
Uděláme dobře, když zařadíme do 
jídelníčku občas i jiné cereálie než 
pšenici a žito a přidáme luštěniny 
a  zeleninu. Na druhou stranu, po-
kud se někdo cítí při bezlepkové 
dietě lépe a má dostatečně pestrou 
skladbu stravy, tak mu to přejme. 
Zvlášť když s sebou dieta nese cel-
kovou změnu životního stylu k lep-
šímu,“ vysvětluje Ing. Jana Rysová 
z  Výzkumného ústavu potravinář-
ského průmyslu Praha.

Pohanka se zeleninou a tofu

Suroviny (3 porce):
3 cibule
1 větší lilek
1 větší cuketa
1 větší mrkev
2 stroužky česneku
1 červená paprika
1 pórek 
čerstvá petrželka
asi ¾ hrnku pohanky
100 g uzeného tofu
1–2 lžičky sladké papriky
sůl a čerstvý pepř

Postup: 
Nejprve si přichystejte pohanku. Důkladně ji 
propláchněte a povařte asi 2 minuty ve vodě 
nebo zeleninovém vývaru (1 díl pohanky a 2 díly 
tekutiny). Poté ji sundejte z ohně, přikryjte po-
klicí a nechte asi 20 minut stát. Mezitím nechte 
na oleji zesklovatět pokrájenou cibulku, přidejte 
drcený česnek, sladkou papriku a nechte velmi 
krátce osmahnout. Přidejte nahrubo nastrou-
hanou mrkev, na menší kostičky nakrájený lilek 
a papriku. Tofu nakrájejte na kostičky, přidejte 
k zelenině a krátce vše orestujte. Směs podlijte 
trochou vody a pod pokličkou duste téměř do 
měkka, asi čtvrt hodiny. Poté přidejte na kostky 
nakrájenou cuketu, na kolečka nakrájený pórek 
a duste ještě asi 5 minut. Směs tofu a zeleniny 
promíchejte s  pohankou a  posypte čerstvou 
petrželkou.

Slaný žampionový koláč s rukolou

Suroviny:
Těsto:
100 g kukuřičné mouky
30 g rýžové mouky
½ lžičky bezlepkového kypřicího prášku
50 ml olivového oleje
50 ml studené vody
½ lžičky soli

Náplň:
1 červená cibule
10 žampionů
1 stroužek česneku
120 g nastrouhaného čedaru
1 lžíce olivového oleje
50 g rukoly
200 ml smetany
2 vejce
sůl a pepř

Postup: 
Rýžovou mouku smíchejte s kukuřičnou mou-
kou, kypřicím práškem a  solí. Přidejte olej 
a vodu. Vypracujte hladké těsto a nechte ho 
odležet asi hodinu v lednici. Cibuli nakrájejte 
na proužky, žampiony a česnek na plátky a vše 
orestujte na rozpáleném oleji. Troubu přede-
hřejte na 180 °C. V míse rozšlehejte smetanu 
s vejci, nastrouhaným čedarem, solí a pepřem. 
Těsto vmáčkněte do formy, propíchejte jej vi-
dličkou a dejte na 10 minut péct. Poté formu 
s korpusem vyndejte z trouby. Na těsto navršte 
rukolu a žampiony s cibulí a česnekem, zalij-
te smetanovou směsí a dejte péct na dalších 
20 minut dozlatova.

Bezlepkové obědy do krabičky

Celiakie může 
propuknout 
kdykoliv 
v průběhu 
života, nejčastěji 
po stresovém 
podnětu, který 
vede k poškození 
střevní bariéry.



29

Jen tak si čmárat a cákat

Našli bychom spousty slov, kterými by bylo možné popsat textilní a oděvní návrhářku 
Irenu Slavíkovou – talentovaná, kreativní, nápaditá, ale také pracovitá, milá, sympatická… 
Pod vlastní značkou Apták maluje na přírodní textilní materiály a se svými nápady už prorazila 
i za hranicemi naší země – pro francouzskou kreativní značku Aladine, s níž úzce spolupracuje, 
vytvořila sadu razítek na textil určených pro děti. A nejen to, také pořádá workshopy, 
módní přehlídky, výstavy a mnohem více.

3 Nebrat se moc vážně – to je motto vaší 
značky Apták. Jak ho máme vnímat?
Odlehčeně a uvolněně. Pro mě znamená ba-
vit se, hrát si, dělat si ze sebe srandu, sprejo-
vat fleky, čmárat si konturou, cákat barvou, 
utírat štětec rovnou do malovaného trička, 
klidně namalovat obrázek vzhůru nohama. 
Nenechat se svázat.

3 Kdo jsou vaše zákaznice a  účastnice 
workshopů? Jsou to osobité, kreativní 
ženy?
Ke kreativitě určitě nějaký vztah mít musí, 
aby je vůbec napadlo na workshop přijít 
a učit se malovat. Osobití jsme všichni, jen 
je občas potřeba tu osobnost v sobě hledat 
déle, ale s tím se právě snažíme na kurzech 
pomoci – najít uvolnění, vlastní styl, odnést si 
domů hezké tričko, tašku a zážitek z tvoření. 

3 Zdá se mi, že Češky příliš kreativní a od-
vážné v módě nejsou, na rozdíl třeba od 
Francouzek. Jak to vidíte vy?
Věřím tomu, že v každém z nás je uvnitř něco 
skryté, jen se to musí objevit. Problém vidím 
spíše v  zásobování obchodů a  v  osvětě 
v médiích. Když není co zajímavého číst, na 
co hezkého koukat a mít si to kde koupit, těž-
ko se laikovi hledá nápad. Chybí podle mě in-
formovanost a fundovanost. Pokud všechny 
obchody najedou na vlnu červených kabátů, 
více Češek najde odvahu opustit černé kabá-
ty. Pak ale zase všude na ulicích uvidíme jen 
kabáty červené. Proto potřebujeme ideálně 
v obchodech různorodost, obchodníky, kteří 
se nebojí riskovat, mít si z čeho o trendech 
číst a rozhlížet se kolem sebe, nebát se expe-
rimentovat, vybočovat, učit se. Heslo „nebrat 
se moc vážně“ k tomu perfektně pomáhá.

3 Jak probíhají vaše workshopy, co se na 
nich dá naučit? A může na ně přijít úplný 
začátečník?
Klasický workshop trvá 3,5 hodiny. Jako ne-
násilnou rozcvičku si pomalujeme plátěnou 
tašku, abychom odstranili případný psychic-
ký blok „já to tričko pokazím“. Poté následuje 
samotné tričko. Vypisujeme různá témata 
kurzů a začátečníci jsou samozřejmě vítáni. 
Dozvědět se můžete všechno kolem malo-
vání na textil, ale především z oblasti akva-
relového malování a  sprejování textilními 
barvami. 

3 Kam pracovně cestujete nejčastěji, kde 
je o vaše workshopy největší zájem?

V každém 

z nás je uvnitř 

něco skryté, 

jen se to musí 

objevit.

Zájem je po celé republice a roste, 
bohužel většinou jsou nejvíce žá-
dané víkendy a těch je v roce jen 
omezený počet. Momentálně mám 
po republice pár měst, kam se opa-
kovaně vracím, a kurzy se tam ko-
nají, dá se říct, pravidelně. Cítím se 
tam dobře, zázemí je skvělé, kurzy 
obsazené, proto není nutné nic 
měnit. Občas přibereme nějakého 
nováčka, ať už město, organizaci, 

Foto: archiv Ireny Slavíkové

Kde můžete Irenu  
Slavíkovou potkat?
Všechny informace  
o jejích kurzech najdete  
na www.aladine.cz.
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pěstovat něco na zahrádce… Uvidí-
me časem, v čem se najde nejvíc. 

3 Loni vám vyšel už druhý díl kníž-
ky Trika od Aptáka. Jaké jsou to 
knížky, pro koho jsou a co v nich 
najdeme?
První díl je spíše o klasickém ma-
lování na textil štětcem a hustými 
barvami, to ještě nebyly na trhu 
spreje. Druhý díl vznikl jako nut-
nost s  příchodem tekutých tex-
tilních barev, jako „učebnice“ pro 
kurzisty a případně i širokou veřej-
nost. Na trhu žádná podobná kníž-
ka není, nebo o ní alespoň nevím 
já ani nikdo z mého okolí. To už je 
díl specializovaný na tekuté barvy 
ve spreji – akvarelové. Knížky jsou 
pro všechny, kdo hledají inspiraci 
a hlavně znalost technik malování 
na textil. Jsou v nich podrobně po-
psané a  nafocené postupy k  růz-
ným projektům a tématům.

3 Jak jste se vlastně k malování 
na textil a ke svojí kreativní znač-
ce dostala?
Začátek bych viděla ve školním za-
dání semestrální práce, kdy jsme 
měli pomalovat hedvábnou šálu. 
Sehnala jsem si své první textilní 

barvy a  rám a  začala se učit. Jako studentka 
jsem měla málo peněz, a barev ze semestrální 
práce mi zbylo ještě dost, a tak jsem namalovala 
další šály, které pak má kamarádka v Liberci pro-
dala. Následovaly další šály a i kurzy malování 
na hedvábí. Malovaná trička vznikla samovolně 
jako levnější forma (oproti hedvábí) malování na 
textil a u zákazníků jsou stále oblíbenější než 
malované hedvábné doplňky. 

3 Napadlo vás v začátcích, že by se váš pro-
jekt mohl takto úspěšně rozjet? 
Za svým úspěchem jednoznačně vidím mou 
spolupráci s  českým Aladinem, s  velkou, kva-
litní firmou. Obávám se, že bez takového skvě-
lého zázemí se jen málokterý rukama tvořící 
člověk dostane dál. Tím „dál“ myslím velké kurzy 
se spoustou kurzujících lidí po celé republice 
i v centru Prahy, předváděcí akce v zahraničí, 
plakáty s vlastním jménem, reklamy v médiích, 
spousty sledujících na Facebooku, vlastní razít-
ka… Vždy jde bohužel o velké peníze a obrovské 
časové vytížení více lidí. Jako samostatný jedi-
nec bych takhle daleko nebyla.

3 Nemohu nezmínit autorskou sadu razítek 
pro děti, kterou jste vytvořila pro zmiňovanou 
francouzskou značku Aladine. Považujete to 
za svůj největší kariérní úspěch? 
Asi ano, je to nejčerstvější počin, takže by se 
dal označit jako největší úspěch. Momentálně 
finišuji další sady razítek pro Aladine, tentokrát 
pro dospělé, a doufám, že budou stejně úspěš-
né jako ty první dvě pro děti  – Lesní zvířátka 
a Česká abeceda. I když více mě asi naplňuje 
to, že roste zájem o kurzy malování a že máme 
pořád plné stavy. To je opravdu „pecka“. Přibý-
vá hodně nových zájemců, vracejí se ti starší 
a už pokročilí. To nás motivuje pro další tvorbu 
a  zdokonalování se. 🅚

či školu, nebo termín ve všední den, výjezd na 
Slovensko, vzdělávání sebe sama nebo před-
váděcí akce ve Francii, což je kolébka Aladine, 
abychom představili naše kurzy i  na nových 
místech. Na kurzy máme i akreditace od MŠMT, 
o to je také velký zájem.

3 Řídí se váš obor nějakými trendy? Jaký je 
ten letošní? 
Trendy jsou všude. Je vždy potřeba vysledovat 
takové ty globální, nejen co zrovna někde něko-
ho napadlo na chvíli. Občas je těžké zorientovat 
se, člověk musí mít hlavně široký záběr v lovení 
informací. Letošní trend míří, jak jsem vypozoro-
vala, ke kaktusům, sukulentům, prérijním a in-
diánským motivům. Z minulého roku zůstávají 
ještě tropické pralesní motivy.

3 Jsou stále populární motivy sovy a marina?
Marina je podle mě stálice vždy v období, kdy 
se blíží léto. Je to hezký, svěží, uvolněný styl, 
v němž se toho dá spousta vymyslet. Sovy už 
byly v trendech hodně dávno, ale v Čechách se 
pevně zakotvily na dobu delší. Takže stále tvrdě 
vítězí i nad dalšími svými následníky, jako byli 
lišky, plameňáci, papoušci a tukani. (směje se) 
Letos se konečně celosvětově rozmáhá naše 
oblíbené akvarelové malování a  sprejování 
a také klasické populární motivy, které se hodí 
vždycky: květiny, motýli a kočky.

3 Kde vlastně berete inspiraci? 
Snažím se stále hledat něco nového. Konku-
rence na trhu výrobců kreativních potřeb je ob-
rovská, i oni se snaží stále něčím překvapovat. 
Musí se všechno sledovat, zkoumat, kombinovat, 
zkoušet, ověřovat a učit se. Nevyhýbám se časo-
pisům, módním přehlídkám, veletrhům, ale ani 
výstavám klasických malířů, fotografů… Inspi-
race se najde všude. Z našich malířů je pro mě 
nejvýznamnější Mirko Hanák, na jehož akvarelo-
vých obrázcích v knížkách jsem vyrostla. A vel-
kým přínosem je mi čínská malba sumi-e. Občas 
si zalovím na netu a  nějakou krásnou knížku 
o malování si koupím. Především všechno kolem 
krásných akvarelových „fleků“.

3 Nosíte vy sama oblečení, které jste si vyro-
bila? 
Ano, nosím, musím testovat sama na sobě výdrž 
barev, ohlas u ostatních, popularitu jednotlivých 
zvolených technik. Nosím jej už tak často, že spl-
ňuje spíše funkci oblečení na práci a na běžné 
denní nošení.

3 Jdou vaše děti ve vašich stopách? U čtrnác-
tiletého syna předpokládám jiné koníčky, ale 
co vaše devítiletá dcera? 
Máte pravdu, pro syna je malování spíš za trest 
(směje se), teď už má jiné zájmy, ale když byl 
malý, občas si tričko sám rád namaloval. Dcera 
asi vydrží u tvoření celý život, jak se zdá. Ale má 
široký záběr, takže často odtrhává maminku od 
triček a chce péct, vařit, zpívat, dělat modelku, 

Chcete si vyzkoušet malování na textil? 
Vše, co je k výrobě potřeba, seženete na
www.activacek.cz pod značkou AladinE. 

„Moje srdeční záležitost je malování sprejem na textil, tedy akvarelová technika, 
zapíjení fleků do sebe,“ říká Irena Slavíková.

„Marina je 

podle mě stálice 

vždy v období, 

kdy se blíží 

léto.“
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Vyrobte si originální 
soví tričko

„Sovy na stromě“ jsou jedním 
z nejpopulárnějších motivů z díl-
ny Ireny Slavíkové, mezi účastni-
cemi kurzů je o ně vždy velký zá-
jem. Proto vám podrobný návod 
na výrobu trička, převzatý z knihy 
Trika od Aptáka 2, přinášíme i  na 
stránkách našeho magazínu. Se-
žeňte si čistě bílé bavlněné tričko 
a dále výtvarné potřeby (zakoupíte 
na www.activacek.cz) a pusťte se 
s chutí do toho!

1. Jedním ze způsobů, jak za-
cházet s tekutými barvami, je 
malování sprejem. Ukážeme si 
jednoduchý způsob, ale nej-
dříve si přichystáme podklad 
(strom) klasicky štětečkem 
s tekutou barvou. Té máme 
trochu odlito v kelímku. Kreslí-
me volnou rukou, nebojíme 
se kapek, fleků ani čar navíc. 
Větvičky vycházejí ze stromu 
pozvolna všemi směry.

2. Malovat budeme sytě ba-
revnými malými „fleky“, které 
uděláme tak, že jsme sprejem 
blízko k textilu (asi 10 cm) 
a opakovaně jej zmáčkneme 
na tom samém místě, nepři-
dáváme pohyb rukou. Vznikne 
nám takto barevně koncen-
trovaný výrazný malý flek. 
Zelenou barvou namalujeme 
listoví v koruně stromů, žlutou 
barvou slunce (měsíc). Mimo 
to si ještě jemně naspreju-
jeme podklad pod stromem 
černou a oranžovou barvou. 
Barevně jej odlišíme od koru-
ny stromů, aby nám celý obrá-
zek nesplýval.

3. Vymyslíme si rozmístění 
tiskátek, v našem případě 
soviček. Pomocí textilního 
polštářku černé barvy je ra-
zítkujeme na tričko. Přidáme 
budku. Listoví vytvořené zele-
ným sprejem obohatíme ra-
zítky, která otiskneme pomocí 
zeleného textilního polštářku. 
Klasické lístečky vypadají 
perfektně, ale já bych vám tu 
chtěla ukázat, že je můžeme 
nahradit třeba i motýlky. Takže 
lístečky nám tentokrát pomá-
hají tvořit zelení motýlkové.

4. Nezbytné detaily nakonec 
zase domalujeme konturami. 
Do koruny stromu můžeme 
přidat růžovou konturou 
„květy“. Černou konturou další 
lístečky stromu a nějaké trávy 
pod stromem.

5. Na záda mezi lopatky může-
me přidat také malou sovičku.

6. Necháme obrázek 
uschnout, zažehlíme žehlič-
kou. Tričko je hotové!

Trika od 
Aptáka 2 
Druhý díl knížky Trika od  Aptáka 
je specializovaný na tekuté 
barvy ve spreji – akvarelové. 
Jsou v něm podrobně popsané 
a nafocené postupy k různým 
projektům a tématům. Oba díly 
zakoupíte na www.activacek.cz.
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Lamy: Když se snoubí 
design, kvalita a funkčnost

Těžko říct, nakolik je to skutečnost nebo pověst. U zrodu společnosti Lamy, 
původně rodinné firmy založené C. Josefem Lamym v roce 1930 v Heidelbergu 

a dnes největšího německého výrobce psacích potřeb, prý byly neblahé školní zkušenosti 
zakladatele firmy. Jeho sešity, stejně jako prsty tehdy „zdobily“ nepřehlédnutelné kaňky

 a čas od času přistály i na oblečení. Nějaký čas ale trvalo, než dokázal vyrobit pero, 
které by nezanechávalo inkoustové stopy…

Z dnešního pohledu možná i trochu úsměvné 
začátky jsou už dávnou minulostí. Rodinná fir-
ma se postupně proměnila v největšího výrobce 
psacích potřeb v Německu a jednoho z největ-
ších dodavatelů psacích potřeb na světě. Potvr-
zují to i konkrétní čísla – aktuálně firma za rok 
vyprodukuje na 7 milionů per s obratem 90 mili-
onů eur po celém světě.

Začátky ale byly o poznání skromnější. C. Jo-
sef Lamy sbíral zkušenosti ve světě. Dostal se až 
do zámoří, kde pracoval u amerického výrobce 
psacích per a jako vedoucí exportního odděle-
ní dodával výrobky této společnosti do Evropy. 
V roce 1928 se stal ředitelem německé pobočky 
v Heidelbergu, ale o dva roky později se rozhodl 
osamostatnit a založil svůj vlastní podnik.

Zlomový model Lamy 2000
V jeho historii bylo několik klíčových mezníků. 
Josef Lamy sice čerpal v Americe zkušenosti 
v marketingu a reklamě, ale jinak kráčel svou, 
mnohdy nevyšlapanou cestou. V roce 1952 bylo 
pod značkou Lamy na trh uvedeno pero, které 
svým technickým řešením a uživatelským kom-
fortem převyšovalo pera ostatních značek. Re-
voluční systém zajišťoval, že tok inkoustu byl 
plynulý bez ohledu na změny tlaku nebo teplo-
ty, takže pero nemazalo prsty a ani nevyrobilo 
kaňku. To byl první významný model, který si řekl 
o pozornost nejen v Německu, ale i v zahraničí. 
To, jaký má potenciál, firma předvedla, když bě-

hem jediného roku uvedla na trh 27 různých řad 
plnicích per.

Tím nejdůležitějším mezníkem se ale stal rok 
1966 a model Lamy 2000 vytvořený designérem 
Gerdem A. Müllerem. Právě tehdy se zrodil de-
sign Lamy, pro který je typická dokonalá symbió-
za funkčnosti a formy. Zkrátka funkční design 
psacích potřeb této značky, který i dnes udivu-
je svou dokonalostí, uživatelským komfortem 
a neustálou nadčasovostí. Ostatně, produkty se 
značkou Lamy nasbíraly do současnosti přes 
padesát tuzemských i  mezinárodních cen za 
design a kvalitu provedení.

Dnes se Lamy řadí k  předním výrobcům 
psacích potřeb v Německu. Také v celém světě 
jsou pera Lamy proslulá díky svému osobitému 
modernímu designu a špičkové kvalitě. Píše se 
s nimi na burze v New Yorku, stejně jako na kon-
ferencích v Tokiu nebo v přednáškových sálech 
v Buenos Aires. V nabídce firmy jsou psací po-
třeby všech cenových kategorií, všechny typy 
psacích systémů včetně multifunkčních per 
a příslušenství.

Padesát let designu Lamy
„Not just a pen“ – bylo motto, kterým společnost 
oslavila loňské padesáté výročí vzniku Lamy 
designu. Motto, že Lamy „není pouze pero“, na-
prosto dokonale vystihuje tehdejší i současnou 
podobu psacích potřeb německé firmy, které 
v  sobě snoubí vynikající design a  perfektní 
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funkčnost. U  zlomového milníku, kterým byl 
dnes už ikonický model Lamy 2000, stál v roce 
1966 designér Gerd A. Müller.

Müller přinesl v  roce 1966 poprvé na trh 
psací nástroj, který měl jasnou linii, v níž se pojil 
design s funkčností a vysokou kvalitou. Charak-
teristický tvar doutníku, ušlechtilý design, pruži-
nový klip a výjimečné spojení dvou rozdílných 
materiálů, polykarbonátu a nerezové oceli, uči-
nily z modelu 2000 doslova kultovní záležitost. 
A pro designéra Gerda A. Müllera to byl další vý-
znamný počin poté, co před přestupem k Lamy 
pracoval ve společnosti Braun a stal se tvůrcem 
podoby proslulého elektrického holicího strojku 
Braun Sixtant SM31.

Během posledních padesáti let firma Lamy 
znovu a znovu demonstrovala, že pero není jen 
obyčejným psacím nástrojem, ale stále nabízí 
i přidanou hodnotu. Pro někoho může být pero 

všední položkou životního stylu, pro Lamy je to 
široké spektrum ikonických modelů a ročních 
speciálních edicí pro psaní rukou pro nadšence 
po celém světě.

Pohled do „vesmíru“ Lamy
Lamy není lídrem pouze v Německu, ale je vyhle-
dávanou značkou i ve světě – o tom svědčí jeho 
25 charakteristických sérií a na dvě stovky mo-
delů, roční produkce 7 milionů psacích potřeb, 
obrat 90 milionů eur ročně a 8 000 prodejních 
míst Lamy po celém světě.

Slavnostním a  neobyčejně atraktivním vr-
cholem loňských oslav 50 let designu Lamy byl 
nejen působivý galavečer, ale především výsta-
va v  Muzeu užitého umění ve Frankfurtu nad 
Mohanem, která fanouškům značky a všem ná-
vštěvníkům otevřela nový pohled do „vesmíru“ 
Lamy. Odtajnila to, jak se vytváří dobrý design, jak 

je nutné navrhnout předměty denní 
potřeby, aby byly atraktivní pro své 
uživatele.

Pro rok oslav padesátého vý-
ročí připravila společnost Lamy 
nejen speciální série ikonických 
Lamy 2000 a Lamy Scala, ale i sérii 
Dialog 3 od švýcarského designéra 
Franca Clivia. Pera Dialog jsou kon-
centrací všeho, co je pro značku 
Lamy tak typické: neotřelý, někdy až 
avantgardní design spojený s uni-
kátním technickým řešením.

Když je řeč o „něčem speciál-
ním“, nemůže chybět ani pohled 
na Lamy Lx, další ze skvostů z dílny 
německé firmy. Stylový a moderní 
psací nástroj jako vždy spojující 
funkčnost a  eleganci: lehké hli-
níkové tělo, atraktivní povrchová 
úprava v barvě drahého kovu, pruž-
ná kovová spona a hrot z černé ne-
rezové oceli.

Jak už motto „Not just a pen“ na-
povídá, pera Lamy nejsou všedním 
psacím nástrojem. Mohou sloužit 
jako módní doplněk. Leccos o svém 
majiteli prozrazují. A  například 
s  legendárními zápisníky a  diá ři 
 Moleskine vytvářejí perfektně ladí-
cí kombinaci. Proč? Nejen proto, že 
je značka Moleskine ikonou mezi 
diáři a  zápisníky a  k  ruce je měli 
takoví velikáni jako Ernest Heming-
way, ale i proto, že vyniká stylovým 
designem a precizním provedením. 
Stejně jako Lamy. 🅚

Výstava 50 let designu Lamy

Výrobky značky 
Lamy lze zakoupit 
na bibelot.cz nebo 
v kamenných 
prodejnách Bibelot.
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Čemu věnovat pozornost při
výběru ideální pohovky? 

V  současné době najdete v  nabídce mnoho 
typů pohovek. Záleží na vašich možnostech, 
preferencích a vkusu. 

5 tipů pro výběr pohovky
• Zohledněte dispozici pokoje a  způsob 

využití pohovky. Můžete zvolit pohovku 
rozkládací, rohovou, modulární, s úložným 
prostorem nebo s  viditelným či skrytým 
podnožím. 

• Pohovka je dominantou, která může pro-
stor rozdělovat i spojovat. Neměla by však 
zaplnit více než pětinu plochy místnosti. 

• Vzhledem i tvarem by měla pohovka za-
padnout do celkového designu pokoje. 

• Materiál a  barevnost volte podle potřeb 
budoucích uživatelů. 

• Současný trend směřuje k zemité a neutrál-
ní barevnosti a střídmému designu. 🅚

 

Pohovky ze Stockistu nabízejí 
spojení designu a funkčnosti

Moderní obývací pokoj neplní pouze estetickou a reprezentativní úlohu. Je to především prostor, 
kde byste se měli cítit uvolněně. Pro mnohé je to soukromá oáza klidu a odpočinku, pro jiné zase místo, kde 

se mohou setkávat s rodinou a přáteli. V každém případě potřebujete vhodné posezení, které případně 
nabídne i pohodlné poležení. 

Flexform – Cestone 
• design by Antonio Citterio
• modulární i pevná sofa
• 12 modulů a 4 otomany
• 3 velikosti pevného sedu
• odnímatelné látkové nebo kožené polstrování
• vnitřní výplň z peří 
• možnost volby extra hlubokého sedu

 Cena od 218 797 Kč vč. DPH dle provedení

Pavilon
Vinohradská 50
Praha 2

www.stockist.cz

Tip 
Skutečné barevné provedení pohovky se může 
lišit od ilustrativních fotografií z e-shopů nebo 
katalogů. Proto doporučujeme, abyste si pro-
hlédli vzorníky přímo v  kamenném obcho-
dě. Přijďte do showroomu Stockist ve vino-
hradském Pavilonu, kde se vám rádi budeme 
 věnovat.

Koozo – David

• design by R&D Koozo
• modulární i pevná sofa
• 7 modulů a 2 otomany
• 3 velikosti pevného sedu
• fixní látkové polstrování

 Cena od 30 248 Kč vč. DPH dle provedení
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Montis – Axel

• design by Gijs Papavoine
• modulární i pevná sofa nadčasového 
 vzhledu
• 24 modulů a 2 otomany
• 8 velikostí pevného sedu
• látkové nebo kožené polstrování
• možnost odnímatelného potahu
• volba podnoží a podhlavníku

 Cena od 65 964 Kč vč. DPH dle provedení

Pol74 – Brera 

• design by Paolo Salvade
• rozkládací bedsofa vhodná pro každodenní 
 spaní
• odnímatelné látkové i kožené polstrování
• velikost lůžka: 80–180/200 cm
• fixní rošt bez úložného prostoru
• možnost otomanu, odkládacího stolku 
 a podnosu

 Cena od 82 328 Kč vč. DPH

Wendelbo – Peak 

• design by 365° North
• modulární sofa
• 5 modulů a 2 otomany
• odnímatelný látkový potah
• extra hluboký sed
• možnost péřových zádových polštářů 
 a podhlavníku

 Cena od 87 200 Kč vč. DPH dle provedení

Hay – Mags Soft

• design by Hay
• modulární sofa moderního vzhledu
• 9 modulů a 3 otomany
• fixní látkové nebo kožené polstrování
• kontrastní prošití vnějších švů

 Cena od 49 600 Kč vč. DPH dle provedení



Zakladatelky Sdružení na pomoc dětem s han-
dicapy, Zuzana Jelenová a Hana Urbanová, letos 
oslaví už 16 let mezi neziskovými organizacemi. 
Coby maminky se scházely od roku 1999 v Ma-
teřském centru Klubíčko, kde trávily čas se svý-
mi dětmi se zdravotními problémy. Inspirovány 
potřebou individuálního přístupu k těmto dětem 
se pustily do projektu „Integrovaná herna“, který 
pod záštitou YMCA Praha bezplatně realizovaly 
téměř tři roky. V dubnu 2001 se na základě dosa-
vadní úspěšné činnosti a odborného vzdělání 
rozhodly založit samostatné občanské sdružení 
rodičů a přátel rodin s handicapovanými dětmi. 
Sotva si dovedly představit, kolik dětí a s jak ši-
rokým spektrem specifických potřeb bude jimi 
poskytované služby jednou využívat.

 V květnu roku 2003 se po rozsáhlé rekon-
strukci bývalé mateřské školy na Rajské zahra-
dě otevřely dveře Komunitního centra Motýlek. 
Cestu do něj si našly také děti žijící v nevyhovu-
jících rodinných podmínkách nebo prožívající 
tíživé životní události. Kde se vzal nápad rozšířit 
služby o nízkoprahový klub Pacific, kam mohou 
docházet děti a mládež od 6 do 22 let, aby svůj 
volný čas netrávily na ulici? „Motýlek provozu-
jeme na sídlišti, kde žije mnoho rodin sociálně 
slabších nebo z minoritních etnických skupin. 
Jejich děti chodily kolem našich oken a klepaly, 
že chtějí také dovnitř. A tak si samy řekly,“ vy-
světluje ředitelka Hana Urbanová. „Nízkopra-
hovost znamená snadnou dostupnost pro ty, 
kdo jsou zvyklí trávit čas pasivním způsobem, 
nezapojují se do běžných kroužků či sportov-
ních oddílů. Klub jim poskytuje kvalitní a aktiv-
ní vyžití. Zásadním přínosem je také prevence 
a poradenství. Mnohdy děti pocházejí z oprav-
du smutných rodinných poměrů, kde nezažívají 
hezké a bezstarostné dětství. Není výjimkou, že 

se setkávají s násilím, agresivitou, nepochope-
ním a nezájmem ze strany rodičů, a  to vše je 
podbarveno i  zoufalou ekonomickou situací 
celé rodiny. Málo z nich vyrůstá v úplné rodině, 
často má každé z dětí jiného otce, ne vždy mají 
ideální náhradní tatínky. Na pořadu dne tak bý-
vají dluhy, problémy se zákonem, nezaměstna-
nost jednoho nebo obou rodičů. To vše se pak 
odráží nejen v rodinném, ale i širším prostředí,“ 
doplňuje Hana Urbanová. 

V Motýlku mého syna považují 
za rovnocennou bytost
„Motýlek se stal součástí naší rodiny před je-
denácti lety a nedovedu si život bez něj vůbec 
představit,“ svěřuje se pak maminka třináctileté-

Otevřená náruč pro děti i rodiče

ho syna s Downovým syndromem. 
„Tehdy pro mě byla výchova nároč-
ná, protože musíte být nesmírně 
trpěliví a  investovat hodně času 
a energie. Úspěchy na sebe nechá-
vají dlouho čekat, ať už mluvíme 
o motorických dovednostech, prv-
ních slovech, pití z hrnku nebo oby-
čejném oblékání ponožek. Zní to ba-
nálně, ale zvládnout ponožky nám 
trvalo čtrnáct měsíců. Jsem ráda, že 
se o péči mohu dělit s těmi, kdo se 
synem tráví čas užitečně, mají ho 
upřímně rádi a považují ho za rov-
nocennou bytost. Umějí v něm na-
cházet bohatství, které pak předává 
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Slovy patronky
„Každé dítě si potřebuje hrát a  trávit příjemně 
svůj volný čas, ale pro každé to bohužel není 
jednoduché a samozřejmé. Děti s handicapem 
nejrůznějšího druhu jsou často izolované, bez 
možnosti zábavy i  společnosti. Motýlek na-
štěstí skvěle tento problém řeší. Obdivuji lidi, 
kteří pro ně vytvářejí smysluplný a  radostný 
program. A takové jsem našla právě v Motýlku,“ 
říká oblíbená moderátorka Ester Janečková, 
která jako patronka doprovází celý tým na cestě 
k naplňování cílů od roku 2007. 

Ne všechny děti mají to štěstí, že se narodí do 
úplné, fungující a zabezpečené rodiny, a ne 
všichni rodiče mají to štěstí, že se jim narodí 
zdravé dítě. Komunitní centrum Motýlek má 
dveře otevřené pro každého z nich.

Zdraví našich dětí je pro nás rodiče to nejdůležitější. Víme to i my ve společnosti ACTIVA, proto 
zodpovědně nadále plníme cíle našeho projektu ACTIVNĚ dětem. Rádi jsme se sešli k milému povídání 
se dvěma ženami, jejichž životy spojuje Komunitní centrum Motýlek – s ředitelkou centra a maminkou 

handicapovaného chlapce.



Jak projekt
podpořit?
Komunitní centrum Motýlek
www.motylek.org
Sbírkový účet: 262427178/0300
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jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovu-
jících podmínek v rodinném prostředí. Priorit-
ním cílem je posílení rodičovských kompetencí 
a snížení rizika odebrání dětí a jejich umístění 
do náhradní péče. Službu mohou využít také 
těhotné ženy a jim blízké osoby, u nichž po po-
rodu hrozí stejné riziko. Aktuálně byl spuštěn 
projekt „Dejme maminkám šanci“, který bude po 
dobu jednoho roku pomáhat s nástupem do za-
městnání téměř 50 ženám. Skloubit péči o děti 
s  hledáním zaměstnání může být pro mnohé 
těžké, například z důvodu ztráty dříve získaných 
znalostí a dovedností, sebedůvěry nebo změn 
na pracovním trhu. 

Pomoci můžete i vy
„Je až neuvěřitelné, že Motýlkem ročně projde 
kolem 400 dětí, ačkoliv personálně jej zajišťují 
jen dvě desítky pracovníků. Velké poděkování 
proto patří dobrovolníkům a  studentům, kteří 
nám pomáhají během školních praxí. Od samé-
ho počátku jsou nedílnou součástí programů 
a ani dnes bychom se bez jejich času, věnova-
né energie a  dovedností neobešli,“ doplňuje 
ředitelka Hana Urbanová. Dobrovolnická služba 
je založena na ochotě pomáhat bez nároků na 
finanční odměnu a vychází z aktuálních potřeb 
sdružení. V týmu pomáhají dobrovolníci různých 

věkových skupin  – od studentů 
středních škol až po seniory. „Ze 
srdce děkujeme také všem dárcům 
a partnerům, kteří nás doprovázejí 
a podporují, což posiluje naši stabi-
litu a zároveň jsme pro nové dárce 
zárukou důvěryhodné organizace, 
která si zaslouží pozornost. Pokud 
vás naše činnost oslovuje, budeme 
rádi, když vás kroky dovedou až 
k našim dveřím, abyste se i vy stali 
součástí pomoci a povzbuzení ro-
dinám v jejich nelehkých životech,“ 
zakončuje ředitelka. 🅚

lidem kolem sebe. Oceňuji indivi duální přístup 
k dětem, pochopení pro jejich osobité projevy, 
ale i otevřenou náruč pro nás rodiče,“ dodává. 
„V  Motýlku teď využíváme logopedii, cvičení, 
klub pro rozvoj dovedností a asi dvakrát měsíč-
ně se syn účastní společensko-kulturního od-
poledne, kdy má příležitost se svými kamarády 
nabyté dovednosti trénovat a zažívat v reálných 
situacích mimo Motýlek. Za to jsem vděčná i bě-
hem letních prázdnin, kdy stráví pár dnů na pří-
městském táboře. Stále se mluví o inkluzi, ale ta 
v životě zatím moc nefunguje. Se zdravými vrs-
tevníky v sousedství se syn zná, ale mezi sebe 
ho bohužel neberou, a je tak odkázán volný čas 
trávit hlavně v rodině,“ vysvětluje maminka.

Komunitní centrum Motýlek v průběhu let 
měnilo a  přizpůsobovalo nabídku aktivit po-
třebám klientů a  dnes nabízí tři registrované 
sociální služby – centrum denních služeb pro 
děti a dospívající od 3 do 19 let se zdravotním 
znevýhodněním (Downův syndrom, vzácné 
syndromy, DMO, autismus atd.), nízkoprahový 
klub Pacific a od ledna 2012 se pracovníci vě-
nují i ambulantní a terénní práci, dnes sociál-
ně aktivizační služba, kde se dostává podpory 
rodinám s dětmi ve věku od narození do 18 let, 

Zakladatelky komunitního centra Motýlek (zleva) Zuzana Jelenová, Hana Urbanová 
s jeho patronkou a moderátorkou Ester Janečkovou (uprostřed)

O Motýlku
Komunitní centrum Motýlek je držitelem 
certifikátu „Společnost přátelská rodině“ 
a Ceny Martina Palase za přínos k integraci 
dětí se zdravotním postižením, udělované 
Kontem Bariéry. 
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Praha

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

Brno

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

České Budějovice

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

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

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

Ostrava

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

Plzeň

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

Ústí nad Labem

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

Slovensko

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

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



Konferenční stolek Around
Design by Thomas Bentzen, 2011

Sofa Outline
Design by Anderssen & Voll, 2016

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

Od 6. 3. nový 
showroom:

OC Spektrum 
Čestlice



800 228 482 
www.activa.cz

Všude tam, 
kde je vaše 
kancelář
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