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3ÚVODEM

Vážení 
čtenáři, 

asi jste si všimli, že titulní stránky posledních vydání 
našeho magazínu nepatří lidem, ale trochu jiným „hr-
dinům“. Už jsme na ní měli třeba šanon a teď – protože 
milujeme psaní rukou – dostalo hlavní roli psací pero. 
Ale ne ledajaké. 

Pera Parker totiž psala historii – podepisovaly se 
s  nimi mírové smlouvy a  používaly je mnohé slavné 
osobnosti. Dnes s  nimi píše třeba britská královská 
rodina. Už přes 125 let jsou pera Parker naprosto výji-
mečná díky svému designu, spolehlivosti a řemeslné-
mu zpracování. Je opravdový zážitek mít takové pero 
u sebe, a abyste se mohli kochat všemi jeho detaily,
dali jsme ho na obálku. 

Může se sice zdát, že v  moderní době už psací 
pera nemají místo, jenže když potřebujete vyjádřit 
své nejhlubší myšlenky nebo podepsat významnou 
smlouvu, těžko to uděláte elektronicky. Ani sebelep-
ší technologie stále ještě nedokážou zprostředkovat 
to, co je ukryté v obyčejném, ručně psaném textu. Na-
štěstí. 

Písmo je osobnější. Je v  něm cítit lidský dotyk 
a ukrývá se v něm i naše osobnost, do níž je pak mož-
né nahlédnout prostřednictvím jednotlivých písmen. 
Ruční psaní má díky tomu stále styl a velkou prestiž. 
Zvlášť když zvolíte kvalitní značková pera, která ne-
jsou jen nádherným doplňkem, nýbrž také investicí či 
sběratelským artiklem. Anebo skvělým osobním i  fi-
remním dárkem. 
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Jako jednička ve svém oboru

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

Dlouhodobě nejširší výběr zboží do 
kanceláře na trhu, a  to včetně ob-
čerstvení a úklidových prostředků. 
To je ACTIVA. V  jejím katalogu na-
jdete více než 8 000 položek, firma 
si přitom zakládá na tom, že do 
něho zahrnuje pouze produkty od 
renomovaných dodavatelů. Navíc 
je přímým dovozcem více než tře-
tiny celého sortimentu. 

Počet odběratelů rok od roku 
roste, v  současnosti ACTIVA zá-
sobuje téměř 15 tisíc společností 
a  zboží přitom dodává na skoro  
43 tisíc různých dodacích míst. 
Hladký provoz společnosti umož-
ňuje centrální sklad o rozloze více 
než 20 000 metrů čtverečních, 
který doplňuje osm logisticky pro-
pojených poboček umístěných 
strategicky ve všech koutech Čes-
ké republiky (Praha, Brno, Ostrava, 
Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Olo-
mouc, České Budějovice, Ústí nad 
Labem). Od roku 2000 působí spo-
lečnost také na Slovensku.

O  chod ryze české firmy se stará více než 
430 pracovníků. To je obrovská změna opro-
ti skromným začátkům, kdy firmu na počátku  
90. let poháněla jen energie a nadšení zaklada-
telů. ACTIVA vznikla v roce 1992 na zelené louce, 
přesto se během 25 let své existence vypraco-
vala mezi největší hráče na trhu kancelářských 
potřeb a  patří i  mezi nejvýznamnější české 
podniky. 

Dávno nenabízí jen 
kancelářské potřeby
Společnost ACTIVA ale není jen synonymem 
pro kancelářské potřeby. Má tak široký záběr, 
že podobnou škatulku dávno přerostla. Provo-
zuje například síť butiků pod značkou Bibelot, 
v nichž nabízí psací potřeby a diáře prestižních 
značek. Ty je možné nakupovat i  prostřednic-
tvím e-shopu Bibelot.cz. Pod jejími křídly fun-
guje i další internetový obchod Activáček.cz se 
školními a výtvarnými potřebami. 

V roce 2011 přibrala ACTIVA do svého port-
folia rovněž designový nábytek a doplňky, když 
otevřela dva showroomy Stockist. V  roce 2013 
navíc pomohla oživit zrekonstruovaný Pavilon, 
dominantu pražských Vinohrad, a udělala z něj 

vlajkovou loď Stockistu. Na ploše 
téměř 2 500 metrů čtverečních 
nyní najdete to nejlepší od uznáva-
ných designérů a  tvůrců z  celého 
světa. Tak rozsáhlá nabídka nemá 
v Česku obdobu.

Podporuje děti, 
seniory i přírodu
Kromě toho se ACTIVA zapojuje 
i  do veřejného dění prostřednic-
tvím několika charitativních pro-
jektů. Dětským domovům a organi-
zacím, které se starají o zdravotně 
a sociálně znevýhodněné děti a je-
jich rodiny, přispívá v  rámci pro-
jektu ACTIVNĚ dětem. Myslí ale 
i  na dříve narozené lidi v  projektu  
ACTIVNÍ senior. 

Je si vědoma i  svého dopadu 
na životní prostředí a  snaží se ho 
různými kroky minimalizovat –  
např. elektronickou fakturací či 
archivem, modernizací vozového 
parku, tříděním odpadu a  použí-
váním recyklovaných materiálů 
a úsporných žárovek. 🅚
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Jak šel čas 
1992 Vznik společnosti
1995  Síť butiků Bibelot 
 s psacími potřebami 
 prestižních značek
2000 Otevření e-shopu 
 Activa.cz a pobočky 
 na Slovensku
2010 Spuštění e-shopu 
 Activáček.cz se školními 
 a výtvarnými potřebami
2011 První dvě prodejny 
 designového nábytku 
 Stockist
2013 Otevření vinohradského
 Pavilonu v Praze, 
 největšího showroomu 
 designového nábytku 
 v ČR
2016 Internetový prodej 
 luxusních psacích potřeb 
 v e-shopu Bibelot.cz 
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Firemní strašák na čtyři: GDPR

Pokud by totiž společnosti požadavky nespl-
ňovaly, hrozí jim sankce. A ne ledajaké! Mohou 
činit až 20 milionů eur, což je v  přepočtu asi 
540 milionů korun, v případě podniků dokonce 
může pokuta vyšplhat až do astronomických 
výšin v podobě 4 procent z celosvětového roč-
ního obratu. To by rozhodně dokázalo položit 
lecjakou firmu. 

Firmy stále nevědí, jak se připravit
Není to přitom jediný problém s  GDPR. Tím 
dalším je, že se v  novém evropském nařízení 
orientuje jen málokdo. Času mnoho nezbývá 
a lidé pořád nemají jasno v tom, co musí pod-
niknout. 

Už nyní kvůli tomu vznikají obskurní, sá-
hodlouhé dokumenty se spoustou právnicky 
zauzlovaných vět, jimiž se firmy snaží vyhovět 
nařízení a  pojistit se vůči případným drako-

nickým sankcím. Nikdo jim ale nerozumí. Není 
divu, že stále častěji zaznívají kritické hlasy, že 
nařízení nakonec přinese více byrokracie, než 
se jí ušetří. Zvlášť když některé body jsou – vel-
mi korektně řečeno – opravdu poněkud nedo-
myšlené. 

Ale ať už si o nařízení Evropské unie myslí-
te cokoliv, jisté je jedno – jeho aplikaci se nevy-
hne žádná firma, která pracuje s osobními daty. 
Od 25. května příštího roku totiž zcela nahradí 
dosavadní evropskou směrnici i  český zákon  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Nová regulace se sice v základních rysech 
podobá stávající úpravě, v mnohém je ale vý-
razně přísnější a podrobnější. Správci a zpra-
covatelé dat ve společnostech proto musejí 
důkladně přezkoumat procesy a  dokumenty 
související se zpracováním osobních údajů. 
Firmy by si také měly ujasnit, jaké osobní údaje 

Jsou to jen čtyři písmena, přesto na mnohé firmy působí jako dokonalý strašák. V květnu příštího 
roku vstoupí totiž v platnost nařízení o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi, kterému se podle 

zkratky anglického názvu General Data Protection Regulation říká GDPR. Společnosti po celé 
Evropě – a tedy i v České republice – si nyní v rychlosti dělají inventuru, zda splňují jeho body, 

a v řadě z nich se zvyšuje nervozita.

Není divu, že 
stále častěji 
zaznívají kritické 
hlasy, že nařízení 
nakonec přinese 
více byrokracie, 
než se jí ušetří.
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vlastně sbírají, k čemu je využívají, 
a podle toho své procesy a doku-
menty upravit, nebo dokonce na-
stavit zcela nově. 

Pět zásadních úprav
Nejzásadnějších změn je pět – 
v krátkosti si tedy představme jed-
nu po druhé:

Povinnost zajistit zabezpečené 
zpracování osobních údajů
Důraz na bezpečnost při zpraco-
vání dat je alfou a omegou nového 
nařízení. Společnosti musí zajistit 
taková technická a  organizační 
opatření, aby se pokud možno 
vyhnuly všem rizikům – sem patří 
pseudonymizace (skrytí identity, 
kdy je možné sbírat další údaje 
k  dané osobě, aniž by bylo nut-
né znát její totožnost) a  šifrování 
osobních údajů, schopnost zajis-
tit neustálou důvěrnost, integritu, 
dostupnost a  odolnost systému 
a  služeb zpracování, schopnost 
včas obnovit dostupnost osob-
ních údajů a  přístup k  nim v  pří-
padě fyzických nebo technických 
incidentů a  v  neposlední řadě 
i pravidelné testování, posuzování 
a  hodnocení účinnosti zavede-
ných technických a organizačních 
opatření pro zajištění bezpečnosti 
zpracování. 

Povinnost jmenovat pověřence 
pro ochranu osobních údajů
Správci a  zpracovatelé, jejichž 
hlavní činností jsou operace vy-
žadující pravidelné a  systematic-
ké monitorování dat nebo kteří 
zpracovávají zvláštní kategorie 
osobních údajů, např. zdravotní či 
ekonomická data, musí jmenovat 
pověřence. Ten by měl mít na sta-
rosti zabezpečení dat. 

Už nyní je jisté, že se to bude 
týkat třeba nemocnic, bank, po-
jišťoven nebo bezpečnostních 
agentur, ovšem v  řadě jiných 
podnikatelských oblastí převažují 
otazníky. Firmy se ptají: „Budeme 
muset také jmenovat pověřence, 
nebo to nebude nutné?“ Ani práv-
níci to zatím nevědí – vše se podle 
nich vyjasní, až když bude nové 
nařízení v běhu. 

Povinnost posuzovat vliv na 
ochranu osobních údajů
Vzhledem k  tomu, že zpracování 
citlivých údajů nebo třeba syste-
matické monitorování veřejných 
prostor může zásadně zasáhnout 
do práv lidí, budou muset správci 
dat také posuzovat vliv na ochra-
nu osobních údajů ještě před tím, 
než data vůbec začnou zpracová-
vat. 

To zahrnuje systematický po-
pis zamýšlených operací zpraco-
vání, posouzení rizik z  hlediska 
práv a  svobod a  provedení testu 

proporcionality – zda je pro zamýšlený účel 
zpracování dat nezbytné. 

Povinnost vést záznamy 
o zpracování osobních údajů
Firmy musejí rovněž vést kompletní dokumen-
taci o  všech zpracovaných osobních datech 
a  evidovat jméno a  kontaktní údaje správce, 
účel a  rozsah zpracování údajů, informace 
o  příjemcích daných údajů, předávání údajů 
do třetích zemí, lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií dat a  popis přijatých technických 
a  organizačních opatření k  zajištění bezpeč-
nosti údajů. 

Úlevu stanovuje nařízení pro podniky 
s  méně než 250 zaměstnanci – takové firmy 
nemusejí plnit tuto povinnost, pokud nebudou 
provádět tzv. rizikové zpracování zasahující zá-
važným způsobem do práv a  svobod jednot-
livců. 

Povinnost oddělit souhlas 
od obchodních podmínek či 
smluvních ujednání
Žádost o  vyjádření souhlasu 
bude muset být vždy srozumitel-
ná, jasně odlišitelná a oddělitelná 
od jiných skutečností, například 
v  obchodních podmínkách či ve 
smlouvách. Když to firma nesplní, 
nebude ta část prohlášení, která 
neodpovídá požadavkům v  naří-
zení, závazná. 

Pětici největších změn dopl-
ňuje řada dalších povinností, které 
posilují práva osob, jejichž data 
firmy získávají. Pokud například 
budou lidé chtít být tzv. „zapome-
nuti“, tedy aby jejich osobní údaje 
už nikdo nadále nezpracovával 
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v žádné formě, jestliže k tomu ne-
mají nějaké právní opodstatnění, 
firmy jim budou muset vyhovět 
a  taková data vymazat nebo zlik-
vidovat. 

Firmy podceňují 
bezpečnost tištěných 
dokumentů
Když je řeč o datech, většina z nás 
si asi okamžitě vybaví jejich elek-
tronickou podobu. Ostatně GDPR 
také cílí hlavně na posílení práva 
na ochranu soukromí na interne-
tu. Jenže logicky se nové evrop-
ské nařízení týká i  ochrany údajů 
v  tištěné podobě. A  tu na rozdíl 
od bezpečnosti elektronických 
dat spousta firem i  institucí pod-
ceňuje. 

Dokonce téměř dvě třetiny úřadů přizná-
vají, že neprovádějí skartaci papírů s  důvěr-
nými informacemi. To je právě jedno z velkých 
rizik, protože hrozby spojené s  tištěnými do-
kumenty stále reálně existují. Třeba ve Velké 
Británii se podle nedávného výzkumu celých 
40 procent bezpečnostních incidentů týkalo 
tištěných dokumentů – ať už šlo o údaje odlo-
žené na nebezpečném a nechráněném místě, 
o  data zaslaná či faxovaná nesprávnému pří-
jemci nebo o ztrátu a krádeže listin. 

Jedním z rizik bylo také nesprávné zničení 
dokumentů. Firma Rexel, specializující se na 
firemní skartovačky papírů, uvádí, že efektiv-
nímu skartování dokumentů brání ve firmách 
dvě překážky – přehlížení důležitosti papíru, 
což vyplývá z  příklonu k  digitálním technolo-
giím, a  používání nevýkonných manuálních 
skartovaček, které jednoduše nezvládají zničit 
potřebný počet dokumentů. 

Skartace 
nemusí být 
obtížná 
a zdlouhavá 

Jen 40 procent společností v Evropě má podle 
zprávy společností PricewaterhouseCoopers 
a  Iron Mountain z  roku 2014 jasné směrnice 
k  internímu likvidování a  ukládání fyzických 
dokumentů a  pouhých 27 procent firem má 
vlastní politiku bezpečné likvidace důvěrných 
informací. 

Navíc skartace dokumentů bývá obtížná 
a časově náročná – zvlášť s manuálními skarto-
vačkami. A  protože společnosti nechtějí inves-
tovat do výkonných skartovaček, zaměstnanci 
se likvidaci dokumentů raději vyhýbají. To je ale 
z pohledu GDPR pořádný průšvih. 

Ovšem třeba stroje zmíněné značky Rexel 
skartaci výrazně urychlují a  díky technologii 
Auto Feed jsou schopny zničit více listů najed-
nou – 500 listů papíru tak zlikvidují za zlomek 
vteřiny, zatímco člověk by je likvidoval čtvrt mi-
nuty. Nejenže tak šetří čas zaměstnancům, ale 
také zvyšují jejich ochotu skartovat dokumenty 
častěji, což z pohledu požadavků stanovených 
GDPR znamená pro firmy pořádný bezpečnostní 
krok dopředu. 

Téměř dvě třetiny 
úřadů přiznávají, 
že neprovádějí 
skartaci papíru 
s důvěryhodnými 
informacemi. 

GDPR =  

GENERAL DATA 

PROTECTION 

REGULATION
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Proto také v době čteček stále kupujeme knihy 
a zápisníky a posíláme pohledy, a ne jen mmsky.  
Dvojice tužka a papír tak zažívá renesanci stej-
ně jako gramofonové desky nebo analogová 
fotografie. Všichni si navíc moc dobře uvědo-
mujeme, že je mnohem lepší namísto chlad-
ného a  neosobního displeje osahávat raději 
stránky vlastního deníčku, s  jehož výběrem 
dokážeme strávit hodiny. Znovuzrození tak 
dnes zažívají všechny možné zápisníky, dení-
ky, diáře a bloky, které jsou vyráběny v nejrůz-
nějších designech, zpracováních a také kvalitě 

papíru. Jak to ale s  papírem bylo 
od jeho začátků?

Papír údajně Číňané vyráběli 
už kolem roku 3000 před Kristem 
z  konopí. Oficiálně je ale výroba 
papíru v  Číně doložená až kolem 
1. století po Kristu. Prostřednictvím 
muslimských dobyvatelů se pak 
rozšířila asi kolem 12. století přes 
arabské země, Afriku a  Španěl-
sko do Evropy. Od druhé poloviny  
15. století se pak papír stává hlav-

S papírem na věčné časy

E-mail místo dopisu, smska místo vzkazu na ledničce, sociální sítě a blogy místo deníčků. 
Je čas uložit tužku a papír k věčnému odpočinku? Nikoliv. V uspěchané době totiž čím dál tím víc tíhneme 

k manuálním off-line činnostem, díky kterým se uvolníme a relaxujeme. A tak papír, tužka, diář 
anebo blok zažívají nebývalý boom.

ním nosičem informací. Využívá se jak pro ruční 
psaní, tak pro tehdejší nový evropský vynález – 
knihtisk, který byl vynalezen roku 1445. Právě 
vynález knihtisku se stal jednou z hlavních pří-
čin velkého nárůstu spotřeby papíru.

Vůbec první písemnou zprávu vztahující se 
k výrobě papíru v Čechách nalézáme v regis- 
tru královské kanceláře z  doby krále Vladisla- 
va II. z let 1498 až 1502, kdy mělo jít o registraci 
papírny. Později už byl vývoj tuzemského pa-
pírnictví velmi rychlý. Z nově zakládaných pa-
píren je nejstarší papírna trutnovská. Tehdejší 

PAPÍR BYL 

VYNALEZEN VE 

3. TISÍCILETÍ 

PŘ. N. L. 
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u  něj, že text se bude propisovat na druhou 
stranu a ta již bude pro další psaní nepoužitel-
ná. V praxi se používají gramáže od 60 do 100 
gramů na metr čtvereční. Výjimkou jsou kresli-
cí čtvrtky, které mají gramáž okolo 250 gramů 
na metr čtvereční. Například kancelářský papír 
má obvykle gramáž 80 g/m2, u bloků se takový 
papír používá na výrobky střední třídy. Luxus-
ní zápisníky pak mají papír s gramáží od 90 do 
100 gramů na metr čtvereční. Na takový papír 
se píše nejpohodlněji, písmo se nerozpíjí a pa-
pír má i výborné mechanické vlastnosti. 

Papír jako parťák
A jak je to se vztahem papíru a digitálních tech-
nologií? Napoví nám mnohé studie a věřte, že 
papír zde rozhodně neprohrává. Je však nutné 
na obě technologie nahlížet jako na spolupra-
covníky, nikoliv soupeře. A  navíc pro různé 
úkoly se hodí různá řešení. Číst cizí poznám-
ky či texty psané rukou příliš komfortní není. 
Naopak ve vlastních poznámkách psaných 
rukou se orientujeme mnohem lépe, protože 
zde dobře funguje i  prostorová paměť, což 
u  strojově zaznamenaného textu tolik nepla-
tí. Tištěný text je vhodný pro detailní studium, 
můžeme se do něj hlouběji ponořit a pochopit 
jej. Klasická papírová kniha nebo skripta jsou 
pro studium pohodlnější než digitální kopie, 
jak se podařilo prokázat ve výzkumu americké 
univerzity Andrews. 

À propos, jedna velmi zajímavá studie do-
kazuje, že se bez papíru naše moderní spo-
lečnost rozhodně neobejde. Virginie Bernin-
gerová, profesorka pedagogické psychologie 
z  Washingtonské univerzity, zkoumala mezi 
žáky základní školy, jaký rozdíl byl mezi psaním 
slohových prací rukou a na klávesnici počíta-
če. Výsledek není překvapující: Pokud žáci psa-
li své slohové práce rukou, psali rychleji, použi-
li pestřejší slovní zásobu a lépe se vyjadřovali. 
Překvapuje vás to? 🅚
 

papírenský „průmysl“ vzkvétal 
a produkce nejenže stačila pokrýt 
domácí spotřebu, ale byla i  vyvá-
žena do přilehlých zemí. Od 18. sto-  
letí vznikalo a zanikalo mnoho vý-
roben papíru. Nejznámější papír-
nou, která existuje už od roku 1516, 
je ta ve Velkých Losinách na sever-
ní Moravě. Tato technická památka 
je umístěna v renesanční budově 
a  dodnes se tam vyrábí luxusní 
ruční papír − a  rozhodně stojí za 
návštěvu. 

Jak poznáte kvalitní papír?
Dnes, víc než kdy dříve, záleží na 
kvalitě papíru. Jen si vzpomeň-
te, jak moc se zaměřujete hlavně 
na gramáž papíru, když kupujete 
například narozeninové blaho-
přání nebo si chcete nechat do 
firmy vyrobit hezky vypadající 
komplimentky. Gramáž je tak dů-
ležitá i u bloků, sešitů a zápisníků 
a  představuje hmotnost listu na 
metr čtvereční. Je proto nutné dá-
vat si pozor především na nejlev-
nější papír s nízkou gramáží. Hrozí 

Tříděný 
papír lze 
recyklovat 
až 7×. 

Víte, jak vznikly 
formáty papíru? 
Nám důvěrně známé formáty papíru A0 až A10 
jsou v historii papíru poměrně novinkou. Tento 
systém do výroby papíru zavedli až v roce 1929 
Němci. Návrh sjednotit rozměry podal konkrétně 
Německý institut pro normativ. Škála začíná for-
mátem A0 (840 mm × 1 189 mm), každá další veli-
kost je polovinou té předešlé. Nejznámější a nej-
používanější je formát A4 (210 mm × 297 mm). 
Myšlenka se ujala a zvolené formáty se používají 
dodnes v celém světě kromě USA a Kanady, kde 
jsou rozměry trochu jiné.

Jaký papír 
můžeme 
recyklovat a proč 
to má smysl? 
Papír patří mezi recyklovatelné materiály. Na 
jeho třídění používáme nám všem známé modré 
kontejnery, ale věděli jste, že ne všechny papíry 
lze recyklovat? Kancelářský papír, sešity, noviny, 
časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony a  le-
penka, to všechno může skončit v modrém kon-
tejneru. Co tam ale nepatří, a je tudíž k recyklaci 
nevhodné, jsou všechny mokré, mastné a zne-
čištěné papíry, voskový a uhlový papír, tzv. kopí-
rák, termopapír, použité papírové kapesníky, ob-
vazy a obaly ze směsi papíru a jiného materiálu, 
např. obaly Tetra Pak obsahující také hliníkovou 
a polyetylenovou fólii. Věděli jste také, že z jed-
noho vzrostlého stromu se vyrobí zhruba 80 000 
papírových archů A4 a že jedna tuna vytříděné-
ho papíru zachrání až 17 vzrostlých stromů?

A4

210 mm

2
97 m

m
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V České republice působí více než padesátka 
FinTech společností a tento trh aktuálně 
dosahuje obratu více než pěti miliard korun.

FinTech jede. 
Nejlepší aplikace pro každý 

den a jednodušší život

Bez mobilního telefonu už nedáme ani ránu, takže vcelku vůbec není divu, že FinTech je oblastí, 
o které určitě brzo uslyšíme. FinTech startupy, které přicházejí s nejrůznějšími aplikacemi ohledně financí, 

rostou celosvětově jako houby po dešti. A navíc se jim masově daří. S čím mohou pomoci vám? 

Odborníci se vesměs shodují na 
tom, že fintechový průmysl změ-
ní náš svět. Nebo minimálně náš 
vztah k  bance. Dovedete si před-
stavit svět, ve kterém neexistuje 
možnost, že byste museli někam 
na nějakou pobočku dorazit? 
Nebo že vůbec nemáte bankovní 
účet, ale jen řadu aplikací na sprá-
vu svých financí? Všechno bude, 
a hodně brzo, tvrdí zasvěcení. 

Fakt, že se tu konečně objevu-
je nová konkurence pro tradiční 
banky a další finanční společnosti, 
pramení i z poslední finanční krize. 
„Krize vedla k poklesu důvěry v za-
vedené finanční instituce, takže zá-
kazníci jsou mnohem připravenější 
k  alternativním řešením,“ řekla na 
nedávné konferenci KPMG výkon-
ná ředitelka Mezinárodního mě-
nového fondu Michaela Erbenová. 
Zřejmě se máme na co těšit.

Pozor, jdeme nahoru!
FinTech společnosti totiž vykazují 
růst v  řádu desítek procent i  více 
a  v  tomto odvětví se točí až stov-
ky miliard korun ročně. V  České 
republice působí více než pade-
sátka FinTech společností a  tento 
trh aktuálně dosahuje obratu více 
než pěti miliard korun. Podle stu-
die společnosti Deloitte je Česká 
republika druhým nejsilnějším Fin-
Tech trhem ve střední a  východní 
Evropě. Jeho velikost odpovídá 190 
milionům eur. Větší je už jen v Pol-
sku, kde ale žije téměř čtyřikrát 
více lidí. Doháníme, alespoň v této 
oblasti, i  západní Evropu. Kdo by 
nebyl otevřený alternativám, kte-
ré vás nenutí nikam chodit, stát 
ve frontě a  ještě být vděční, že se 
s  vámi vůbec někdo baví? O  kte-
rých službách a  aplikacích byste 
měli vědět?

Spočítají vám to!
Divíte se každý měsíc, kam teče 
vaše výplata? Řeknou vám to tře-
ba Money Lover, Mint, Toshi, Wallet 
nebo Spendee. Chytré aplikace, 
které trekují vaše příjmy a  výdaje. 
Mají desítky funkcí, které se aplika-

ce od aplikace liší. Princip je ale u všech stejný. Nastavíte si, 
kolik chcete ušetřit, a ony vás pak už jen hlídají a řeknou vám, 
kudy vám toho odtéká trochu moc. Při delším používání vám 
ukážou grafy a statistiky, u kterých vám už možná dojde, kde 
je asi zakopaný pes. Většina z  nich registruje samozřejmě 
i bankovní transakce a platby kartou. Zajímavou možností, 
jak zjistit, kde je černá díra, je pak „partnerský“ mód, kdy do 
aplikace zadávají data oba partneři. Hospodaříte-li společně 
a neustále se s partnerem dohadujete o tom, proč není na 
tohle a tohle, pak je právě tato možnost pomocníkem k ne-
zaplacení. 

Odlehčí vám!
Ne že by vás připravily o  peníze, 
k tomu slouží celá řada jiných apli-
kací. Tyto aplikace vám pomohou, 
pokud vám peněženka praská ve 
švech kvůli množství nejrůznějších 
zákaznických a  věrnostních ka-
ret. Váš telefon si prostřednictvím 
aplikace Portmonka, či chcete-li 
to v  angličtině Cardless či FidMe, 
nahraje všechny tyhle kusy plastu 
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ší výstavě? Nebo kamarádku, která staví školu 
v  Africe? Transparentně? Není problém. Ani 
crowdfunding by nebyl možný bez FinTechu. 
Na dobré nápady, nová alba, cestu do Tichomoří 
i vydání knihy přispívají lidé houfně už i v České 
republice. A to desítky milionů korun. Přes plat-
formy HitHit, Startovač nebo Fundlift už spatřila 
světlo světa celá řada projektů, na které by se 
jinak peníze sháněly jen velmi obtížně. 

Budete si kvit – i s finančákem
Až vyrazíte s  kamarády na výlet či dovolenou, 
možná se vám bude hodit aplikace s  roztomi-
lým názvem Dlužníček. Do ní si můžete zapiso-
vat, kdo koupil lístky na vlak, kdo večeři a  ona 
vám pak automaticky spočítá, komu kdo kolik 
dluží. Na závěr výletu se tedy můžete vyrovnat 
bez složitých propočtů i  hádek. Ano, je to tak, 
odvětví FinTech vstupuje i do tak konzervativ-
ních vod, jako je třeba účetnictví. Startupy jako 
Trivi nebo Sečteno.cz automatizují zpracování 
účetnictví, doklady strojově přečtou, vyhodnotí 
a  zaúčtují. A  co tedy dělá účetní? Je to jedno-
duché: Poté, co se zbaví administrativní zátěže, 
se může plně věnovat klientovi, jeho individu-
álním potřebám a analýze jeho hospodářských 
výsledků. Skvělé! 

Produkty fintechového průmyslu zkrátka 
a dobře zjednodušují život všem stranám. Tak 
si ho pojďme zjednodušit taky. Čas, který tak 
ušetříme, můžeme poté strávit něčím příjem-
nějším, kreativnějším či zábavnějším. Ještě vá-
háte, zda se pustit do zkoumání technologic-
kých novot? 🅚
 

tak, aby je v obchodech dokázali načíst. A když 
už jsme v tom obchodě, mohl by se vám hodit 
srovnávač cen, například aplikace akčníceny.cz 
nebo aplikace populárního serveru Heuréka. Ve 
vteřině tak zjistíte, jestli je věc, která vám padla 
do oka, dostupná také levněji či ne. Se službou 
Twisto budete moci platit agregovaně za zbo-
ží objednané na internetu. To znamená, že věc 
nebo službu koupíte teď, ale její platbu odložíte 
na později. V  loňském roce představila služba 
inovaci Twisto Snap, přes kterou můžete platit 
faktury a  složenky přeposláním e-mailu nebo 
fotografií. Twisto slibuje i vlastní platební kartu. 
Koupito je zase služba nabízející financování 
zboží na splátky v  kterémkoliv internetovém 
obchodě v České republice. 

Investice i půjčky
P2P půjčky neboli platformy, přes které lidé půj-
čují lidem peníze, patří v České republice mezi 
nejvyspělejší segment FinTechu. To, co jsme 
si před pár lety neuměli ani představit, je dnes 
realitou, která se šíří jako lavina. A nejen u nás. 
Podle vzoru amerického Lending Clubu si mů-
žete půjčit od lidí, nebo do nich naopak investo-
vat přes platformy Zonky, Benefi nebo Bankerat. 
Bez jediného papíru, on-line a v řádu jen několi-
ka minut. A ještě levněji než v kterékoliv bance. 
Například přes Zonky si lidé navzájem půjčili už 
přes půl miliardy korun.

Pojďme se složit!
Chcete podpořit svého oblíbeného, ale stále 
ještě začínajícího umělce, který sní o první vět-

Aplikace Twisto

Aplikace Spendee

CHYTRÉ 

APLIKACE MAJÍ 

DESÍTKY 

FUNKCÍ.
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Laskavý bernardýn
Dobrák, který chce být s každým zadobře. 
Nesnáší konflikty a udělá všechno pro to, 
aby se jim vyhnul. Zametá proto problémy 
pod kobereček a neřeší pochybení podří-
zených. Schopným a pracovitým se může 
stát, že budou pod vedením bernardýna 
zavaleni prací méně schopných kolegů. 
Pokud nastane nepříznivá konstelace 
okolností, může se firma složit jako dome-
ček z karet. Zvenku to ovšem vypadá jako 
příjemná odpolední partička bridže. 

Nedůvěřivý pedant 
Je pracovitý, přesný, pečlivý a  totéž vy-
žaduje za všech okolností i od ostatních. 
Pedant preferuje zajeté koleje a  bazíruje 
na byrokratických postupech. Často dělá 
práci za ostatní, protože to umí nejlépe. 
Nedůvěřuje novým nápadům a  trvá mu 
dlouho, než se nechá zviklat ke změnám. 
Pokuste se ho nejprve přesvědčit kvali-
tami, na kterých mu záleží. Buďte stejně 
pracovití, přesní a  pečliví jako on. Pak se 
vám možná podaří prosadit nejeden dob-
rý nápad.   

Vlčák kariérista
Egocentrista, který kope sám za sebe. 
Jeho sebestřednost nenechává druhým 
prostor k  seberealizaci. Málokdy vnímá 
potřeby ostatních. Pokud ale vycítí nápad, 
který má potenciál, neváhá ho prezento-
vat jako svůj vlastní. Před vlčákem se měj-
te na pozoru a neukazujte mu slabá místa. 
Jste-li schopní a toužíte se prosadit, jděte 
raději o dům dál. Vlčák vám nedá šanci. 

Baron Prášil
Chrlič nápadů. Každý týden přichází s no-
vým projektem, který zaručeně posune 
firmu dál. Nadchne každého nováčka. Slu-
žebně starší podřízení však tuší, že to ne-
bude tak horké. Inventáře firmy pak pouš-
tějí jeho ideje jedním uchem tam, druhým 
ven. Vědí, že Prášil není schopen postavit 
vzdušné zámky na pevné základy. Jeho 
blízkost pro vás může být nicméně inspi-
rativní.  

Já jen procházím…
Na své pozici se ocitl tak nějak náhodou. 
Své práci nerozumí a uvědomuje si to. Zá-
leží na tom, jak se ke své situaci postaví. 
Zamindrákovaný jedinec často zakrývá 
svou neschopnost agresivitou a  ponižo-
váním druhých. Prozíravější se spojí s ně-
kým schopným z týmu a udělá z něj svou 
pravou ruku. Když na to půjdete chytře, 
můžete využít neschopného šéfa k reali-
zaci vlastních nápadů.  

Ideální šéf
Šéf, po kterém touží každý podřízený, je 
kombinací výhradně pozitivních rysů: Je 
laskavý, oplývá nápady, ale umí dát pro-
stor druhým. Pod jeho vedením máte šan-
ci vzlétnout ke hvězdám. Že takový šéf 
neexistuje? Tak to raději neříkejte příliš 
nahlas. 🅚

Dobrý šéf 

je opravdová 

výhra. 

Mezilidské vztahy v kanceláři
8. díl: Je váš šéf vlčák, bernardýn, 
nebo baron Prášil?  

Existují šéfové, se kterými můžete vyjít „na pohodu“. Jsou dokonce tací, kteří pomáhají 
svým podřízeným rozvíjet a realizovat nápady. Ale běda, když narazíte na kariéristu nebo na 
barona Prášila. To je někdy lepší vzít nohy na ramena. Jaké jsou nejčastější typy šéfů, se kterými 
se můžete setkat? 
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Parker: výjimečný styl, 
inovativní přístup a dokonalé 

řemeslné zpracování

Slavnostnímu okamžiku podpisu důležité obchodní dohody může dodat ještě více lesku luxusní psací pero. 
Rozhodnete-li se pro nákup prestižní psací potřeby, přijde vám patrně v první řadě na mysl značka Parker, 

která po právu patří mezi nejvýznamnější hráče na trhu s psacími potřebami. 

Pera Parker s námi píšou historii téměř 130 let. 
Jsou vysoce elegantní a unikátní. Na první po-
hled vás zaujmou svým jedinečným vzhledem, 
který je umocněn decentním klipem ve tvaru 
šípu. Pera Parker nejsou jen luxusním doplň-
kem, který podtrhne váš styl, ale jsou také 
skvělým nástrojem pro sepsání vašich myšle-
nek, nápadů a snů. Víte, jak se zrodila legenda 
mezi psacími potřebami? 

Začněme u zakladatele značky, učitele te-
legrafie George S. Parkera, který před více než 
sto třiceti lety žil v Americe v jednom zapadlém 
městečku. Příliš se mu nedařilo, a  tak se ved-
le učitelování stal také dealerem nabízejícím 
pera značky John Holland. Parkerovu klientelu 
tvořili hlavně jeho studenti, což mu umožnilo 
získat spoustu informací o  nedostatcích jím 
distribuovaných per. Parker tedy opustil školu, 
založil si vlastní firmu a pustil se do konstrukce 
pera, které mělo být lepší než všechna ostatní.

Konec modrým prstům
A  úspěch na sebe nenechal dlouho čekat, 
svůj první patent si George S. Parker nechal 
přihlásit v roce 1888. Nicméně pro historii per 
byl mnohem významnější rok 1894, kdy Parker 
přišel s  vynálezem legendárního pera Lucky 
Curve, tedy pera s  dokonalým stékáním in-
koustu. Do té doby bylo totiž naprosto běžné 
potkávat lidi s prsty modrými právě od inkous-
tu. A tak se zrodil skutečný americký sen. 

Pera od Parkera si získala mezi širokou ve-
řejností skvělou pověst coby vysoce kvalitní 
produkt, který splňuje vše, co se tehdy od psa-
cích potřeb očekávalo.

Oblíbili si je významní literáti, ale i hudební 
skladatelé. Například roku 1896 napsal Giaco-
mo Puccini perem Lucky Curve svou slavnou 
operu La Bohème. Svá nejlepší díla jimi napsali 
například spisovatelé Ernest Hemmingway, 
Francis Scott Fitzgerald, Albert Camus, Antoine 
de Saint-Exupéry a  mnoho dalších. Nesmíme 
zapomenout ani na Arthura Conana Doyla, 
který použil pero Parker k napsání detektivek 
o Sherlocku Holmesovi.

Hrdinové historie
Pera Parker se také stala populárními mezi 
nejmocnějšími muži planety – oblíbil si je tře-
ba prezident Ronald Reagan, který tímto pe-
rem podepsal se Sovětským svazem smlou-
vu o  částečném jaderném odzbrojení. Tento 
typ byl vyroben z  ryzího stříbra a  stal se pro 
značku Parker symbolem reklamy, která nesla 
heslo: „Pero je mocnější než zbraň.“ Mimocho-
dem pera Parker si za oficiální psací nástroje 
dodnes volí řada významných mezinárodních 
konferencí. 

Kdysi byla pera Parker velkými hrdiny také 
pro vojáky v  zákopech, kteří jimi psali dopisy 
svým rodinám. Byl pro ně totiž vyvinut speciální 
typ Trench Pen, přezdívaný také jako „zákopové 
pero“, který se plnil rostlinným inkoustem připra-
vovaným z černého prášku a vody. V té době už 
značka Parker získávala své silné postavení mezi 
znalci a sběrateli psacích potřeb, a proto začala 
vydávat celou řadu speciálních limitovaných edi-
cí určených jen skutečným fajnšmekrům. 

Limitované edice těchto per jsou často vy-
robeny z  unikátních materiálů. Třeba ze stříbra,  

„Vždycky bude 
možné vytvořit 
lepší pero.“

George 
S. Parker



které leželo 250 let na dně moře v  potopené 
španělské lodi. Nebo také z  oceli vyhořelé lodi 
RMS Queen Elisabeth, která zažila krušné chvilky 
v dobách 2. světové války. Neskutečné, že? 

Omlazení ve stylu moderního 
designu s respektem ke značce
Po více než 125 letech existence se společ-
nost Parker v  roce 2015 rozhodla pro omla-
zení legendárních kolekcí Duofold a Sonnet. 
Změny se týkaly designu per a  balení pro-
duktů. O rok později se přidaly i  řady Parker 
Premier, Urban a  Parker IM. Celková trans-
formace značky přišla ale na řadu nedávno, 
koncem roku 2016. Jejím cílem bylo zvýšit po-
vědomí o značce a také vnést do vnímání no-
vou dynamiku. Výsledkem jsou moderní, vy-
soce profesionální psací pera, která zároveň 
odráží výjimečné dědictví řemeslného zpra-
cování značky Parker. Velký důraz je kladen 
na každičký detail, který je zdokonalen tak, 
abyste měli ze psaní vždy správný požitek. 
Změnami prošly jednotlivé kolekce a  dárko-
vá balení, která nyní vytváří zase o něco jiný, 
nový emocionální zážitek. 

Oficiální psací potřeby 
královské rodiny
Mimochodem název nové kolekce Parker Royal 
odkazuje na skutečnost, že od roku 1962 má 
značka oprávnění používat oficiální označení 
výhradního dodavatele psacích potřeb do brit-
ské královské rodiny. Oprávnění udělené brit-
skou královnou Alžbětou II. bylo v  roce 1990 
doplněno druhým titulem uděleným princem 
Charlesem, knížetem z  Walesu. Novinkou bu-
diž vyobrazení královských erbů na luxusním 
balení per. 

Dárkové boxy jako 
symbol britské elegance
Pokud zatoužíte po něčem skutečně exkluziv-
ním, nabízí se dárkový box Parker, který spatřil 
světlo světa v roce 2016 a na kterém se spolu 
s designérským týmem Parker podílela oceňo-
vaná britská ilustrátorka a  kaligrafistka Sally 
Mangum. Společně tak vytvořili vlastní motivy 
písma a vizuální podobu dárkového boxu, kte-
rý dokonale reflektuje eleganci, prestiž a  rafi-
novanost značky Parker po bezmála 130 letech 
od jejího založení. 

14 PŘEDSTAVUJEME

Kde všude si 
zahrála pera 
Parker  
Prestižní pera Parker dostala příležitost i  na 
stříbrném plátně. Vidět jste je mohli například 
ve filmech s neohroženým agentem 007 Jame-
sem Bondem – Zlaté oko či Skyfall. Pero Parker 
používal i  Leonardo DiCaprio ve filmu Prokletý 
ostrov a nesmíme zapomenout ani na kultovní 
snímek 2001: Vesmírná odysea z dílny Stanleyho 
Kubricka. 
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Parker získal 
ocenění 
iF Design 
Award 2016 
v kategorii 
Obalový design  
iF Design Award patří mezi nejsledovanější me-
zinárodní soutěže designu a společnosti Parker 
se podařilo získat toto prestižní ocenění v  ka-
tegorii Obalového designu. Parker si vítězství 
odnesl za design dárkového balení proslulých 
kolekcí Duofold a  Sonnet. U  poroty, 60 reno-
movaných odborníků z více než 20 zemí světa, 
bodovalo celkové zpracování, použité prémiové 
materiály a důmyslné řešení dárkových balení.

PERA PARKER 

VYNIKAJÍ 

DOKONALÝM 

ŘEMESLNÝM 

ZPRACOVÁNÍM. 



16 MÓDA V KANCELÁŘI

Podzimní trendy: V čem oslníte 
a co by vám nemělo chybět ve skříni

Letošní styl v módě je originální a neotřelý. Najdete v něm spousty nejrůznějších stylů, epoch a modelů. 
Ovšem pozor, na rozdíl od letní módy by měl váš podzimní šatník zůstat tradiční. Na co se tedy můžete těšit 

a v jakých barvách a materiálu zazáříte?

Barvy budou určovat náladu
Na podzim obvykle ženy odhodí barevné ob-
lečení, které nosily v  létě, a  zahalí se do šedé 
a černé. Ovšem v letošní sezóně to bude úplně 
jinak! Samozřejmě klasická černá, šedá, béžová 
a bílá z módy nevyjdou nikdy, ale na rozdíl od 
nich se letos na podzim o  prvenství poperou 
výrazné odstíny tyrkysové, růžové a  červené. 

Jsou to trochu netradiční barvy pro podzim, ale 
proč se s nimi nepostavit nudné šedi? „Pokud 
nemáte odvahu obléknout se do nich celá, na-
příklad vzít si takový kabát nebo šaty, stačí je 
decentně zakomponovat do tmavého outfitu, 
který tak získá jiný šmrnc,“ říká Dagmar Gabu-
lová, první certifikovaná koučka stylu pro ČR 
a SR, autorka knihy Styl – cesta ke kráse, sebe-

vědomí a  charismatu. Pro večerní 
příležitosti poslouží zase metalická 
stříbrná, která působí žensky a ele-
gantně, například na dlouhých 
společenských šatech. Nebojte se 
být vidět i v chladnějších měsících. 
Černá a bílá můžou být dostačující, 
ale proč se ochudit o  barvy? Ba-
revnější oblečení sděluje emoce, 
radost ze života, otevřenost novým 
příležitostem i  lidem. „Stačí začít 
zkoušet i  jiné odstíny než černou, 
šedou a  bílou, a  výsledek se brzo 
dostaví!“

Tip Dagmar Gabulové:
Pokud jde o  barvy, přichází pří-
jemná kombinace dvou nejoblíbe-
nějších byznys barev, a  to černé 
s  modrou. Vynikne zejména s  od-
stíny okouzlující královské modré, 
a to jak ve formě kostýmku, tak i na 
doplňcích a botách. 

Vzory podzimu
Hravost podzimu můžete podtrh-
nout i vzory a nejrůznějšími motivy. 
I  nadále zůstává v  kurzu černo-
-bílý puntíkový vzor, oproti jaru ale 
s malou změnou. Černý podklad se 
mění na bílý a bílé puntíky na čer-
né. „Ty ovšem dominují na sakách, 
halenkách či šatech v různých ve-
likostech, od drobných až po tzv. 
oversized. Jednoduché puntíky 
doplňují klasické kostky, vyzývavé 
leopardí potisky, romantické květi-
ny či umělecké ‚boho’ motivy,“ radí 
koučka stylu. Je to snadné – letos 

Sametový 
terakotový 

bomber
Esprit

2 599 Kč

Bundy 
a vesty 
Podzim bude také ve znamení vest 
a bund. Úplně na vrcholu žebříčku 
popularity budou pletené vesty, 
a to zejména s pruhovanými vzory. 
Pokud jde o bundy, rozhodně si po-
řiďte černou koženou bundu. Čím 
víc bude mít knoflíků a nýtů, tím víc 
trendy to bude. 

Růžový 
pléd

Takko
499 Kč

Sametové 
modré 

kalhoty
F&F

399 Kč
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Dagmar 
Gabulová říká 
Co na sebe letos na podzim do práce? 
Radí koučka Dagmar Gabulová, 
www.dagmarstyle.com

Co se byznys kostýmků týká, do módy se vra-
cí pánský styl, vycpávky na ramenou a  dlouhá 
saka s  dvouřadým zapínám. Kostýmy můžete 
volit jednobarevné, nebo poseté jemnějšími či 
výraznějšími kostkami. Opět i zde platí, že ne kaž-  
dý trend sluší každé ženě. Máte-li široká ramena, 
vycpávkám a dvouřadému zapínání se raději vy-
hněte.

Co by se vám 
mohlo ve vašem 
šatníku hodit?

Kostkovaný 
kardigan
Takko
799 Kč

Sametový 
terakotový 

bomber
Esprit

2 599 Kč

Foto: archiv firem

si ze vzorů vybere každá žena, a  nemusíte se 
vyhýbat ničemu. Pozor jen na to, v  jaké části 
těla vzory budete mít. „Ať už jde o  ornamenty, 
kostky, či puntíky, vzory mají tendenci přidávat 
centimetry a opticky rozšiřovat,“ varuje Dagmar 
Gabulová. Máte-li tedy nějaké to kilo navíc, lepší 
je, když zvolíte top posetý vzory namísto vzo-
rovaných kalhot. Není důležité, jakou velikost 
máte, důležité je, jak ji umíte nosit!

Myslete i na materiál
Materiály letošního podzimu jsou měkké, teplé 
a oku lahodící. Rozhodně neuděláte chybu nad-
časovou černou kůží, která se objevuje nejen 
na kalhotách, ale i na sukních a sakách. Navíc 
v matném nebo lesklém provedení. V chladněj-
ších dnech kůži nahraďte umělou kožešinou 
v přírodních nebo pestrobarevných odstínech. 
No a samozřejmě chybu neuděláte ani džínovi-
nou, která je nesmrtelná. Kromě denimu se ale 
letos můžete těšit i z návratu manšestru. Pokud 
jste ho milovala jako malá holka, teď si ho klidně 
zase užijte. Můžete ho nosit na kabátech, bun-
dách nebo kostýmcích v  rámci „casual Friday“ 
i  do práce. Večer pak vyrazte do společnosti 
v  metalických šatech, v  nichž budou prosvítat 
zlaté a stříbrné nitky; krátké koktejlky zase oz-
dobte pštrosím peřím nebo třásněmi. Třásně 
ostatně pofrčí i na svetrech a mikinách. 🅚
 

Růžový 
pléd

Takko
499 Kč

Sametové 
modré 

kalhoty
F&F

399 Kč

Vzorovaná 
halenka
Takko
449 Kč

Kabelka
Lindex
799 Kč

Tenisky
Deichmann
699 Kč
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Snazší život leváků

Pryč jsou ty doby, kdy se rodiče malých dětí strachovali – jen aby z něj nebyl levák! Pravdou je, 
že za socialismu bylo v tehdejším Československu leváctví považováno za společenský handicap 

a leváci bývali nepřirozeně přeučováni na praváky. 

Jak výzkumy prokázaly, přeškolování leváků na 
praváky je jedním z  nejhorších zásahů do lid-
ského mozku a může vést k závažným vývojo-
vým poruchám. Narušuje se tím vývoj nervové 
soustavy a  přirozená dominance a  orientace 
mozku, u  dítěte se tak později mohou objevit 
sklony k  neurotickému chování a  také, mimo 
jiné, vady řeči. Máte-li pocit, že by se vašemu dí-
těti na světě žilo snáz, kdyby bylo pravákem, za-
pomeňte na přeučování. Dítěti tím nepomůžete, 
naopak. Nechte leváka levákem…

Jak vzniká leváctví?
Orientace na pravou nebo na levou ruku (late-
ralita) se většinou dědí. Jste-li levák, máte větší 
pravděpodobnost, že vaše dítě bude také, ale 
není to pravidlo. Rozlišujeme totiž geneticky 
přirozené leváky (leváctví je v rodině dědičné) 
a  patologické leváky (příčinou je dysfunkce 
části mozku). Dominanci ruky řídí náš mozek, 
přesněji řečeno každá jeho polovina řídí opač-
nou stranu těla. Levá mozková hemisféra ovliv-
ňuje pravou a  pravá je zodpovědná za levou. 
Leváctví se však nemusí týkat pouze dominan-
ce ruky. Poměrně často dochází k tzv. zkřížené 
lateralitě, kdy člověk sice píše pravou rukou, ale 
má dominantní levé oko a levou nohu. Lateralita 
může být také nevyhraněná. Uvádí se, že 3 až 5 
procent populace jsou takzvaně ambivalentní, 
tedy stejně zruční na obě ruce.

Kdy a jak poznat, jestli je dítě levák?
Odborníci uvádějí, že děti si až do věku čtyř let 
vybírají na různé úkoly různé ruce. Většina z nich 
má tendenci uchopovat lžíci do pravé ruky, ale 
po hračkách sahají tou rukou, kterou mají blíže 
nebo kterou mají zrovna volnou. Dá se tedy říct, 
že lateralita není stoprocentní zhruba do čtyř let, 
náznaky se však dají vypozorovat dříve: Kterou 
nohou se dítě odráží na koloběžce? Kterým okem 

Udělejte si doma 
jednoduchý test 
laterality 
Chcete si zkusit, zda jste vy nebo vaše děti vy-
hraněnými praváky či leváky? Vezměte si list pa-
píru, stočte jej do ruličky a přiložte k oku, abyste 
se podívali „dalekohledem“. K jakému oku rulič-
ku přiložíte, takovou byste měli mít i dominanci 
ruky.

se podívá do klíčové dírky? Jakou nohu dává prv-
ní do nohavic kalhot? Snadněji se lateralita roze-
zná u činností, které dítě dělá automaticky samo 
bez přemýšlení (jako ty výše uvedené). Činnosti 
jako kreslení, krmení se lžící, mávání a podobně 
může mít dítě okoukané od dospělých. Vyhraně-
nost levé nebo pravé ruky by se proto měla ujas-
nit zhruba mezi čtvrtým a šestým rokem. 

Nejpozději před nástupem dítěte do školy 
by si pak rodiče měli být dominancí ruky zce-
la jisti. Důvod je jednoduchý – musí být jasné, 
kterou rukou bude psát. S psaním mívají levá-
ci největší problémy, a  to nikoli se samotným 
úchopem pera či tužky, ale především se sklo-

nem písma a psaním zleva doprava. Ve škole se 
jim proto musí vycházet vstříc, například v lavici 
sedí vždy vlevo, aby měli pro psaní levou rukou 
dostatek prostoru a nedrkali si se spolužákem.

Kdy vyhledat odbornou pomoc?
Pokud dítě mezi čtvrtým a šestým rokem bere 
tužku střídavě do levé a  pravé ruky, je dobré 
obrátit se na odborníka v  pedagogicko-psy-
chologické poradně. Ten provede test laterali-
ty, jímž zjistí, které oko je u  dítěte dominantní, 
a poté navrhne další postup. Většinou doporučí 
pozvolna učit dítě psát a  uchopovat věci tou 
rukou, která je souhlasná s dominantním okem. 
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Pomůcky pro snazší život leváků
Ačkoli leváci už dnes nejsou považováni za 
„horší, nešikovnější a  hůře píšící“ jako dříve, 
faktem zůstává, že se rodí do pravoruké spo-
lečnosti a  je jich na světě stále menšina (ho-
voří se o 10 procentech, ale některé zdroje uvá-
dějí až 25 procent leváků). Většina předmětů je 
proto uzpůsobena pro praváky, například nůž-
ky, a  tak mívají leváci s běžnými denními čin-
nostmi nemalé potíže. Napadlo vás někdy, že 
u počítačů je myš položená vpravo vedle klá-
vesnice, a  tudíž připravená pro pravou ruku? 
Jenže co když k počítači přijde levák, který pra-
vou rukou „klikat“ neumí? Jistě, přendá si ji na 
druhou stranu, jenže i ta tlačítka na myši jsou 
přece obráceně…

Někteří leváci se proto učí pracovat s před-
měty pro praváky, jiní si hledají snazší cesty 
a pořizují si speciálně upravené předměty pro 
leváky. Kromě zmíněných nůžek a  počítačo-
vých myší to jsou především výtvarné a  psací 
potřeby či třeba kuchyňské náčiní pro levoruké. 
V  e-shopu Activáček.cz můžete vybírat z  více 
než stovky produktů uzpůsobených pro leváky. 
Výtvarné a psací potřeby poznáte podle trojbo-
kého úchopu, veškeré zboží pro levoruké je pak 
označeno na obalu (většinou je zde znázorně-
na levá ruka či písmenko L). Výrobky uzpůsobe-
né speciálně pro leváky najdete pod značkami 
STABILO (například pastelky a rollery) či Maped 
(rollery a nůžky). 🅚
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Výhody leváků
Může se zdát, že leváctví přináší v  životě jen 
samé nevýhody, ale není to pravda. Dominance 
levé ruky a nohy představuje velké výhody pře-
devším v některých sportovních odvětvích. Hra 
v  opačné orientaci (například v  tenise podání 
levou rukou, forhend a bekhend opačně, v ho-
keji držení hokejky v levé ruce, ve fotbale kopá-
ní levou nohou atd.) je pro soupeře nezvyklá 
a  často nečekaná, a  proto leváky zvýhodňuje. 
Vzpomeňte si sami, kolik je na světě slavných 
sportovců leváků – Petra Kvitová, Karolína Plíš-
ková, Rafael Nadal, Petr Čech, Lionel Messi, Va-
lentino Rossi a mnoho dalších.  

Náš experiment

LEVÁCTVÍ 

SE UJASNÍ MEZI 

4. A 6. ROKEM.
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Mluvíme, i když mlčíme

Nemusíme vyslovit ani hlásku, a přesto každý pozná, jak se cítíme a co prožíváme. Neverbální 
projevy tvoří téměř dvě třetiny mezilidské komunikace, a protože je mnohdy neumíme ovládat, mohou 

na nás prozradit i to, co nechceme. 

Lidská komunikace se skládá ze tří složek: z tě-
lesné (vzhled, postoj, gesta, výrazy), která tvoří 
největší část, a to až 55 %; hlasové (tón hlasu, ryt-
mus, hlasitost), která zaujímá zhruba 38 %, a jen 
zhruba 7 % připadá na složku obsahovou (to, co 
sdělujeme slovy). Z toho je zřejmé, že obsah ko-
munikace může být zastíněn právě řečí našeho 
těla. Často si nepamatujeme, co kdo říkal, ale 
utkví nám v paměti, co u toho dělal. Chystáte-li se 
na pracovní pohovor, veřejné vystoupení nebo 
třeba na přijetí do nového kolektivu, připravte si 
proto nejen to, co budete říkat, ale také to, jak to 
budete říkat a jak u toho budete vypadat. Štěstí 
totiž přeje připraveným.  

Nepokazte si první dojem 
Mnoho lidí, nejen uchazečů o nové zaměstnání, 
podceňuje tolik opěvovaný první dojem. Uvádí 
se, že druhému člověku stačí zhruba 120 vteřin 
na to, aby si o vás vytvořil úsudek. První dojem 
je velmi důležitý, protože utváří naši budoucnost, 
naše vztahy a případné budoucí pracovní či ob-
chodní úspěchy. Špatný první dojem se napra-
vuje velmi dlouze a složitě, jelikož býváme v tom-
to směru tak trochu povrchní – máme tendence 
druhé předčasně soudit a škatulkovat, nedat jim 
prostor pro hlubší poznání, často soudíme cha-
rakter člověka podle jeho zevnějšku apod.

Chceme-li být dobře přijati (novým kolek-
tivem, potenciálním nadřízeným apod.), na své 
sebeprezentaci musíme zapracovat. Nejde jen 
o  vhodné oblečení, čisté boty, dokonalý make-
-up či upravené vlasy, ale především o řeč těla. 
Pokud vstoupí do místnosti muž ve skvěle pad-
noucím obleku, jeho image mohou záhy pokazit 
přehnaná gesta či třeba hurónský smích. V tom-
to ohledu mají všichni personalisté oči na stop-
kách.

Bodujte úsměvem
Zní to jako klišé, ale úsměv opravdu dokáže divy. 
Díky milému, přirozenému úsměvu dokážete za-
ujmout, získat sympatie i vybruslit z nepříjemné 
situace. „Úsměv je základní mimickou zbraní. 
Není snad jiný komunikační nástroj, který by 

Jak poznáte, že 
vám druhý lže? 
Při přemýšlení a  „lovení“ pravdivé informace 
z paměti se díváme doleva nahoru. Když chce-
me zalhat a přemýšlíme jen „naoko“, pak se vždy 
podíváme vpravo nahoru.

s  tak malou investicí přinášel tolik 
zisku,“ říká autor Zlaté knihy komu-
nikace David Gruber. Ne všichni ale 
máme to štěstí, že je nám úsměv 
vlastní. Spousta lidí se při přemýš-
lení nevědomky mračí nebo má při 
běžném neutrálním výrazu obliče-
je koutky úst svěšené dolů, a  tak 
vypadají nepřívětivě, naštvaně či 
protivně, i když ve skutečnosti mo-
hou být dobře naladění a  přívětiví. 
I přirozený úsměv se dá trochu na-
trénovat – vzpomeňte si několikrát 

denně na to, jestli se lehce usmíváte. Občas si to 
vyzkoušejte před zrcadlem.

Buďte na stresové 
situace připraveni
Neverbální komunikace se úzce pojí s  našimi 
emocemi. A ještě více s těmi negativními. Pokud 
jsme ve stresu, nervózní a  nejistí, pak těkáme 
očima, ošíváme se a často se uchylujeme k něja-
kému zlozvyku. Jistě to znáte sami… Ženy si upra-
vují vlasy, přehazují je z jedné strany na druhou, 
točí si pramínky kolem prstu, hrají si s prsteny či 
náramky, při sezení si opakovaně přehazují jed-



21

nu nohu přes druhou; muži zase propínají ruce, 
prokřupávají klouby prstů, sahají si na nos, mnou 
si oko, upravují si manžetové knoflíčky nebo kra-
vatu apod. Mezi ty vizuálně nejhorší zlozvyky pak 
patří okusování nehtů nebo trhání kůžičky kolem 
nich. Při takových projevech je nervozita velmi 
patrná, pokuste se je proto odstranit. 

Tušíte-li předem, že se dostanete do stresu-
jící či jakkoli vypjaté situace a „přijde“ na vás váš 
zlozvyk, buďte na něj připraveni. Vezměte si do 
ruky něco, čím nervózní prsty zaměstnáte – nej-
lépe propisku. Například při přijímacím pohovoru 
vypadá jednoznačně lépe, když si zlehka pohrá-

váte s propiskou, než když si rukou přejíždíte po 
obličeji, ve vlasech, po nehtech druhé ruky apod. 
Mírná gestikulace za pomoci tužky navíc může 
vhodně doplnit váš verbální projev. 

Snažte se vždy působit klidným dojmem, 
i když vnitřně bojujete s nervozitou a po zádech 
vám možná teče krůpěj potu. Stejně jako se na- 
učíte při sezení držet v ruce propisku, vestoje zase 
dbejte na klidný postoj, nekřižte paže na hrudní-
ku, nepohupujte se z jedné nohy na druhou atd. 
Při chůzi myslete na držení těla, snažte se nehr-
bit. Než provedete své důležité „entrée“, nechte 
se pomyslně bouchnout mezi lopatky, abyste se 

Velké zorničky 
značí velký zájem 
Zorničky očí (panenky) jsou spolehlivým ukaza-
telem. Čím jsou zorničky větší, tím je větší náš zá-
jem, atraktivita, náklonnost. Úzké zorničky značí 
kromě únavy také nezájem, vztek, rozčílení, ne-
sympatie.

narovnali, pak teprve vstupte. U žen je narovnání 
ještě přínosnější – rovná záda propnou hrudník, 
což celkově lichotí postavě. Vzpřímený postoj jde 
navíc ruku v ruce s vyšším sebevědomím.

Jak se správně dívat do očí
Oční kontakt je podobně důležitý jako zmíněný 
úsměv. Ne nadarmo se říká, že oči jsou oknem do 
duše člověka. Z pohledu lze skutečně mnohé vy-
číst: spokojenost, nejistotu, smutek i radost. Nauč-
te se dívat druhým lidem do očí – dáváte tím najevo 
svůj zájem o to, co říkají. Když někdo něco vypráví, 
dívejte se, ale zároveň pravidelně krátce uhýbejte 
pohledem. Kdybyste se dívali nepřetržitě, působili 
byste agresivně až vtíravě, proto je dobré chvilkami 
pohledem uhnout, ale vždy do strany, ne do země. 
Klopení očí k zemi značí nejistotu a nízké sebevě-
domí. Když se vaše oči střetnou s očima druhého, 
neuhýbejte okamžitě – naznačili byste svoje obavy, 
stud nebo že něco tajíte. Vydržte se dívat tak dvě 
vteřiny, než pohledem cuknete. 

Pár tipů, jak si zlepšit řeč těla
Mnohé stereotypní neverbální projevy, se který-
mi nejste spokojení, se dají s trochou úsilí a tré-
ninku odbourat. Zeptejte se svých rodinných pří-
slušníků a dobrých přátel, jaká řeč těla je pro vás 
typická. Možná totiž vůbec nevíte, že přehnaně 
krabatíte čelo nebo špulíte rty, když se soustředí-
te, nebo že se chytáte za ušní lalůčky či nos, když 
jste nervózní. Prohlédněte si také fotografie, kte-
ré vás zachytily, když jste o tom nevěděli, a ještě 
lépe videozáznamy. Mnozí lidé jsou při pohledu 
na sebe překvapení, třeba tím, jak se hrbí při chů-
zi, jak se pošklebují, jak se smějí apod. Všechno, 
co se vám na vašich neverbálních projevech ne-
líbí, zkuste napravit. Prvním krokem k  úspěchu 
bude to, když si daný zlozvyk pokaždé uvědomí-
te. Pokud je váš zlozvyk natolik pevný, že jej ne-
dokážete překonat sami, zkuste návštěvu kouče, 
který vám poradí triky, jak se zbavit nechtěného 
a naučit se s řečí těla pracovat. 

Kopírujte druhé
Chcete zapadnout v novém pracovním kolektivu 
nebo partě přátel? Zrcadlete jejich nonverbální 
projevy. Kopírování druhých (stylem vyjadřování, 
gesty, artikulací a mimikou) je snadnou cestou, 
jak se ostatním zalíbit a  získat jejich sympatie. 
Schválně si někdy povšimněte, jací jsou lidé 
v  jedné skupině – většinou jsou si chováním 
podobní. A nemusíte chodit daleko, podívejte se 
doma na svého partnera. Po delším soužití jistě 
používáte stejná gesta, mimiku, způsoby vyjad-
řování… Je to přirozený podvědomý proces. Jiný-
mi slovy nejsympatičtější nám jsou ti lidé, kteří se 
nám svou řečí těla podobají. 🅚

„Nejdůležitější v komunikaci je slyšet, 
co nebylo řečeno nahlas.“

Peter Drucker, 
rakouský ekonom a spisovatel 
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tytéž, které slavní velikáni používali, ale jsou pro-
duktem prozíravého obchodního ducha, který 
se jimi nechal v polovině 90. let minulého století 
inspirovat. A neinspiroval se pouze podobou zá-
pisníků, ale i  názvem. Jméno značky Moleskine 
totiž pochází od dalšího proslulého majitele pů-
vodního historického zápisníku, anglického ces-
tovatele Bruce Chatwina, který tak svůj oblíbený 
zápisník překřtil v knize Cesty písní.

V roce 1986 byla výroba zápisníků ukonče-
na v souvislosti s úmrtím majitele francouzské 
knihařské firmy. Tím by mohl celý příběh skon-
čit, pokud by si v roce 1997 milánské vydavatel-
ství nezaregistrovalo ochrannou známku Mo-
leskine a neobnovilo jejich výrobu. Podařilo se 
tak navázat na tradici původní výroby a obnovit 
fenomén Moleskine.

Na trhu dnes najdete zápisníky Moleskine 
v  celé škále barev, a  dokonce i  s  hravými ob-
rázky světoznámého malíře Keitha Haringa,  
s motivem legendárních Star Wars. Romantické 
duše zase na deskách zápisníků ocení obrázky 
Malého prince a seriáloví nadšenci motivy z Hry 
o trůny. A i když vše začalo u malého černého 
zápisníku, dnes je pouze jedním z mnoha pro-
duktů, které tato značka nabízí. Portfolio značky 
Moleskine totiž zahrnuje i diáře, psací potřeby, 
tašky, batohy, peněženky, pouzdra na pera a na 
telefony nebo cestovní lampičky. Že příběh Mo-
leskine neznáte?

O zápisníku, který milují 
lidé na celém světě

Prezentuje se jako „nepopsaná kniha vašich myšlenek“ a je synonymem pro kulturu, cestování, 
kreativitu a osobní identitu. Zápisník Moleskine je stylový partner, který vás následuje všude, kam jdete, 

a identifikuje vás, ať jste v Londýně, New Yorku nebo v Mexico City. A víte, že ikonický zápisník už 
dávno nesymbolizuje jen černá barva?

Od Hemingwaye 
po van Gogha
Kde začít? Tak třeba tím, že před 120 
lety vyráběla malá rodinná firma ve 
francouzském městě Tours tehdy 
ještě bezejmenné kapesní zápisní-
ky, které byly charakteristické svými 
zaoblenými rohy a  stahovací gu-
mou. A  protože byly kvalitní a  ele-
gantní zároveň, oblíbily si je takové 
osobnosti, jako byl Pablo Picasso, 
Ernest Hemingway nebo Vincent 
van Gogh. Jenže tyto zápisníky za-
čaly postupně v  polovině 80. let  
19. století z  trhu mizet, až vymizely 
zcela. Současné „malé černé zápis-
níky“ tedy nejsou ve skutečnosti 

S Moleskine 
můžete mít 
poznámky 
i digitálně
 
Firma Moleskine rozhodně neusíná na vavří-
nech, proto představila chytré řešení Moleskine 
Smart Writing Set, díky kterému můžete mít své 
poznámky jak na papíře, tak ve svém mobilu, 
počítači nebo tabletu. Vše funguje velmi jedno-
duše. Potřebujete pouze chytré pero Pen+, spe-
ciálně označkovaný papír a aplikaci pro mobilní 
zařízení. Tenké hliníkové pero s ukrytou kame-
rou sleduje a digitalizuje to, co jste si napsali či 
nakreslili. Vše je v reálném čase přenášeno do 
mobilního zařízení. Aplikace Moleskine je do-
stupná pro iPhone i Android. 
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Dnešní zápisník Moleskine 
navazuje na tradici malých 
černých zápisníků, které 
používali takoví velikáni, jako byl 
Vincent van Gogh, Pablo Picasso 
nebo Ernest Hemingway. 

www.bibelot.cz

Moleskine v 21. století
Dnes se v nabídce Moleskine zorientujete 
snadno. Na výběr je mezi diáři, zápisníky, 

skicáři, adresáři, tzv. city zápisníky či sešity. My 
bychom vám rádi představili exkluzivní dár-
kovou sadu pro všechny gurmány a milovníky 
vína. Sada je v  dárkovém boxu inspirovaném 
designem zápisníků Moleskine, včetně typické 
pružné pásky, a obsahuje zápisník Recipe Jour-
nal, zápisník Wine Journal a lístky na hodnocení 
pokrmů a vín. Věřte, že s touto dárkovou sadou 
po bujarém večírku rozhodně nezapomenete, 
jakou chuť, barvu a  buket degustované víno 
předešlou noc mělo. 

Zápisník pro zaznamenávání pěstitelských 
zkušeností a  úspěchů a  Memokapsy pro 

uchování semínek i  postřehů obsahuje Mo-
leskine Passion Gardening Box. Touto dárkovou 
sadou ve stylovém zeleném provedení nad- 
chnete každého zahradníka a pěstitele. 

S  dárkovou sadou Moleskine Passion Tra-
vel Box už nikdy nepřijdete o žádný zážitek 

či dobrodružství z  dovolené nebo jakýchkoliv 
jiných cestovatelských výletů. Sada obsahuje 
zápisník Travel Journal a  dvě visačky na zava-
zadlo. Zápisník je rozdělen do pěti tematických 
sekcí se specifickým rozvržením stran, včetně 
tabulek. Je zde prostor pro věrnostní karty, se-
znamy, kalendáře, cestovatelské informace, 
plánování cest a  rozpočtu a  pro zaznamenání 
dalších výjimečných zážitků a postřehů.

Všem nastávajícím maminkám by rozhod-
ně neměl uniknout zápisník Moleskine 

Passion Baby Journal, který je jako stvořený pro 
zaznamenávání prožitků spojených s těhoten-
stvím a prvními dvěma roky dítěte. Zápisník je 
vybaven třemi textilními záložkami, dvojitou 
vnitřní kapsou, užitečnými informacemi a  202 
barevnými samolepkami. Zápisník je rozdělen 
do šesti tematických sekcí se specifickým roz-
vržením stran, včetně tabulkových sekcí pro vy-
tvoření vlastního obsahu. „Must have“ pro kaž- 
dou budoucí maminku. 🅚
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Stejně jako zelený nebo černý čaj, 
i  bylinné čaje mají určitá pravidla, 
jak je připravovat. Pamatujte, že 
čaje se spařují vařící vodou, nechá-
vají se 10 až 15 minut stát a pijí se 
dvakrát až čtyřikrát denně po douš-
cích. Budete-li si připravovat odvar, 
vařte jej 15 až 30 minut, dalších 30 
minut jej nechte odstát a popíjejte 
průběžně během dne.

A  jak je to se slazením bylin-
kového nápoje? Čaje užívané jako 
prevence sladit můžeme, ale po-
kud se jedná o léčbu, například ža-
ludku nebo jater, je důležité zacho-
vání obsažených látek v  prvotní 
podobě, a proto čaj neslaďte. A teď 
už si pojďme představit hned ně-
kolik léčivých přírodních zázraků. 

 

Léčivé bylinky 
pro pohodový podzim

Kopřiva na vlasy 
i proti chřipce

 

Kopřivu na podzim využijete pro její antivirové 
účinky, obzvlášť se hodí proti chřipce. Preven-
tivně proto můžeme pít odvar z kopřivových lis-
tů. Ty jsou také skvělé na detoxikaci organismu, 
kopřiva totiž obsahuje vysoké množství vitami-
nu C a  vitamin B2. Dále je unikátní kombinací 
minerálních látek a  antioxidantů. Působí také 
proti chudokrevnosti, při náznaku cukrovky 
a  k  pročištění krevního řečiště. Ani  babky ko-
řenářky nedaly na kopřivu dopustit, protože prý 
povzbuzuje metabolismus a  urychluje hojení 
ran. Často se také používá kopřivová vlasová 
voda, která funguje proti maštění vlasů a  jako 
stimul jejich růstu. Oblíbené přípravky z kopřiv 
není vůbec složité si vyrobit. Jak třeba na vodu 
proti vypadávání vlasů?

Hrst sušeného kořene kopřivy, hrst suše-
ných listů a ½ litru vinného octa povaříme asi 
deset minut. Po vychladnutí přidejte asi gram 
kofeinu. Nemáte-li kofein, nic se neděje, v této 
receptuře působí pouze jako další podpora pro 
řádné prokrvení a stimulaci vlasového kořene. 
Tuto tinkturu každý den vtírejte do pokožky hla-
vy. 

Kdy kvete a kde roste?
Jistě si vzpomenete z dětství, kdy se dalo popá-
lení od kopřiv jen těžko vyhnout – kopřiva kvete 
od června do října. Nejčastěji ji můžete sbírat 
na vlhkých nekosených loukách a mezích, ale 
i v lese. Doma na zahradě bude růst jen v pří-
padě, že ji nebudete kosit, tím ji totiž zahubíte. 

Sedmikráska 
a tymián proti 
kašli a chrapotu
 

Sedmikrásku můžete sbírat od dubna do za-
čátku zimy, což je hlavní předností této vytrvalé 
léčivé rostlinky. Najdete ji na trávnících, pastvi-
nách i zahrádkách. Potřebuje hodně světla, tak-
že v lese ji rozhodně nehledejte. Roste do výš-
ky asi pěti až patnácti centimetrů. Sedmikráska 
hojí nejen drobné ranky a  defekty, ale dokáže 
zatočit i s ekzémem. Je výtečná proti chrapotu 
nebo kašli, kterého se ne a ne zbavit. Abyste na 
podzim těmto neduhům předcházeli, vyrobte si 
sirup ze sedmikrásky. 

Návod na léčivý chudobkový sirup 
Hrst květů vhodíme do ½ litru vroucí vody a ne-
cháme půl dne stát. Poté scedíme, prolisujeme 
přes plátno a  šťávu dále vaříme s ½ kg cukru 
až do zhoustnutí. Užívejte každé ráno, a kašel 
se vám v chladných měsících vyhne obloukem. 

Dalším spasitelem při kašli může být ty-
mián. Vždyť už ve starověkém Římě znali jeho 
léčivé účinky a věřte, že na nemoci dýchacího 
ústrojí nenajdete lepší bylinu. Je to rostlinné 
antibiotikum a  má antiseptické a  dezinfekční 
účinky. Pomáhá při astmatu, bronchitidě, su-
chém, dráždivém či černém kašli a usnadňuje 
vykašlávání hlenů.

Bylinkový čaj 
užívaný jako 
prevence sladit 
můžete; chcete-li,  
aby léčil, raději 
čaj neslaďte. 
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Chladná rána, méně sluníčka a škrábání v krku… Ano, začal podzim. 
Abychom si mohli toto období užít naplno v přírodě, a ne doma v posteli, je dobré
podpořit imunitní systém. Proto vám představíme několik bylinek, které vám 
v tom pomohou a také budou prevencí v boji proti podzimní únavě 
a špatné náladě. 

Na nemocné 
dutiny šalvěj
lékařská
 

Při zánětu dutin vám lékař pravděpodobně na-
sadí antibiotika, nicméně v počátečním stadiu 
můžete nemoc zcela vyléčit bylinami. V pozděj-
ší fázi nemoci vám zase poslouží jako podpůrný 
prostředek k uzdravení. Osvědčeným lékem je 
v  tomto případě šalvěj lékařská, která působí 
dezinfekčně a protizánětlivě. Ničí bakterie a při 
bolestech v krku byste na její užívání rozhodně 
neměli zapomenout, podporuje také odkašlá-
vání. Dále hojí veškerá poranění, včetně zánětů 
dásní. Šalvěj také dokáže podpořit naše tělo 
v boji proti nevítaným vetřelcům a onemocnění 
výrazně zkrátit. Poradíme vám, jak si vyrobit vý-
tečný šalvějový med. Budete potřebovat velkou 
sklenici medu a  hrst rozdrcených čerstvých 
lístků šalvěje.

Příprava šalvějového medu
Med ve vodní lázni postupně zahřejte tak, aby 
byl tekutý. Mezitím rozdrťte čerstvé šalvějové 
lístky, přidejte je do ohřátého medu a  promí-
chejte. Poté vše nalijte do malých skleniček 
a nechte týden stát na teplém místě. Užívat mů-
žete buď samotný, nebo do čaje či k dochucení 
sladkých jídel.

Univerzální 
měsíček lékařský

 

Měsíček je nejen dekorativní bylina, ale i  vý-
znamná léčivka. A na co se používá? Odpověď 
zní – snad na všechno. Jeho předností je, že má 
antiseptické, antioxidační, dezinfekční a  anti-
biotické účinky. Pro tyto vlastnosti je předur-
čen pro využití v  kosmetice a  lékařství. Vnitř-
ně jej můžete využívat jako čaj, a to pro léčbu 
zažívacího ústrojí, ve kterém zabíjí nežádoucí 
bakterie, a dokonce i viry a kvasinky. Léčí také 
zánětlivá onemocnění dásní a  krku, stimuluje 
činnost jater a jako významný antioxidant zba-
vuje tělo volných radikálů. Na podzim proto na 
měsíček rozhodně nezapomeňte. 

Měsíček kvete po celé léto a sbírají se jeho 
květy. Ty sušte ve stínu v tenké vrstvě. A pozor, 
sušený měsíček může vlhnout, proto jej ucho-
vávejte v uzavřených sklenicích a v temnu. 

Přírodní 
antidepresi-
va namísto 
pilulek 
Kratší dny, nedostatek slunce a stres. 
To všechno může mít na podzim 
u většiny z nás za následek špatnou 
náladu a únavu. Naštěstí existují pří-
rodní náhražky slunečních paprsků. 
Sice nám neposkytnou vitamin D, 
ale zato zaženou chmury, dodají sílu 
a přidají na optimismu. 

Proti špatné náladě 
a na žaludek meduňka lékařská
Meduňka je nejběžnější přírodní 
antidepresivum. Její výhodou je 
to, že je slabší, takže ji mohou pít 
i  malé děti. U  nich navozuje velmi 
snadno kvalitní spánek. Meduň-
ka také zklidňuje, zbavuje stresu 
a přináší pocit pohody. Je to úžasný 
uklidňující prostředek, nejvíce v ob-
lasti trávicího traktu, pomáhá tak při 
žaludečních neurózách. Pokud se 
cítíte unavení či přetažení, asi ho-
dinu před ulehnutím vypijte 1 až 2 
šálky meduňkového čaje. 

Deprese zažene 
třezalka tečkovaná
V třezalkovém květu se z chemické-
ho hlediska nacházejí silice, tříslo-
viny, rutin a další cenné látky, proto 
umí třezalka výborně mírnit i  dlou-
hodobější a silnější deprese. Pomá-
há také při nespavosti. Obecně tiší 
nervový systém a je tedy vhodné ji 
používat v  období většího stresu. 
Opatrné by ale měly být ženy, které 
užívají hormonální antikoncepci, tře-
zalka totiž může snižovat její účinky. 
Pomocnicí je naopak pro ženy v me-
nopauze, kdy mírní nepříjemné pří-
znaky tohoto období. 

Třezalkový čaj připravíte ze 
dvou čajových lžiček suché nařeza-
né rostliny. Zalijte je šálkem vroucí 
vody a nechte 15 minut odstát. Poté 
přeceďte a užívejte 1 šálek 1× až 3× 
denně. 

ŠALVĚJOVÝ 

MED POMŮŽE PŘI 

ZÁNĚTECH, RÝMĚ 

A CHŘIPCE. 
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Heřmánkový 
čaj pijte jen při 
potížích, nikdy 
ho nepoužívejte 
dlouhodobě. 
Má účinky jako 
antibiotikum 
a může po 
dlouhodobějším 
užívání 
zlikvidovat 
střevní 
mikroflóru. 

Zklidňující 
heřmánková 
koupel před 
spaním 
 

Heřmánek patří mezi jednoletky a  roste skoro 
všude jako plevel, květy sbíráme od května do 
září. Čaj z  heřmánku oceníme při nadýmání, 
střevních potížích, křečích, kolikách, ale je také 
dobrý na kašel a bronchitidu a pomáhá i při úz-
kostech a depresi. Už jste někdy zkoušeli heř-
mánkovou koupel? Věřte, že funguje. A jak si ji 
připravit? Dvě až tři polévkové lžíce sušených 
heřmánkových květů zalijte 500 ml vroucí vody. 
Nechte 15 minut vyluhovat a poté přeceďte. Ná-
lev používejte vlahý. 

Rozmarýn 
nahradí 
kondicionér

 

Rozmarýn nebo také rozmarýna lékařská je 
bylinka široce využívaná v  kuchyni, pro zdra-
ví i  krásu. Ozdravně, ale i  místo kondicionéru 
výborně funguje oplachování vlasů rozmarý-
novým odvarem. Můžete to dělat i  po každém 
mytí. Jednoduše zalijte lžíci rozmarýnu půl-  
litrem vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. 
Poté přeceďte a  nechte vychladnout. Vlažné 
použijte jako oplach na vlasy. 

Na 
nespavost 
chmel
Bylina, která u nás hraje prim. Bez 
ní bychom jen těžko měli nejlepší 
pivo široko daleko. Díky obsahu se-
dativ je chmel vhodným doplňkem 
při léčbě nespavosti. Protože zklid-
ňuje, může pomoci i  na úzkost, 
strach, mírné deprese a při nervo-
vém vypětí. Také zklidňuje trávicí 
trakt a pečuje o něj. Chmel můžete 
sbírat ještě během září, suší se na 
slunci nebo umělou teplotou do 
40 °C. 

Jak uvařit chmelový čaj?
1 gram sušených šištic chmele pře-
lijte 150 ml vroucí vody a nechte vy-
luhovat 5 až 10 minut. Pijte 2× až 3× 
denně. Silnější odvar před spaním 
navodí hluboký spánek.

Náš tip 
Jestliže nestíháte byliny nasbírat a nasušit, anebo jen chcete mít své oblíbené bylinky doma při 
ruce, neváhejte si je zakoupit v našem e-shopu, kde nabízíme širokou škálu bylinných čajů. 
Více na obchod.activa.cz/obcerstveni/caje/bylinne-caje/
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Hravé malování s batolaty

Sotva chodí, ale s pastelkami už si počíná zručně. První velká díla, byť jsou to jen nicneříkající čmáranice, 
vám připevněná magnetkou zdobí dveře lednice (v horším případě bílou zeď v kuchyni). 

Z vašeho batolete se stává umělec. Nastal čas pořídit mu potřebné vybavení. 

Kdy pořídit první kreslicí výbavu?
Říká se, že první malování je jako první krůčky. Prv-
ní pastelky, barvy a razítka proto můžete darovat 
už k prvním narozeninám. Vaše novopečená ba-
tolata budou z kreativního tvoření nadšená a vy 
budete mít dobrý pocit z  efektivně stráveného 
času přirozeným učením, navíc se nad výkresy 
může společně zabavit celá rodina. Čím dříve dítě 
začne s kreslením, tím více ho „chytne“ a bude se 
k němu rádo vracet i v pozdějším věku. Mimo to je 
jistě i vaším zájmem, aby v rukách častěji drželo 
pastelky a fixy než tablet a mobil.

K  malování dávejte dětem dostatečný pro-
stor, kresba je pro ně „jazykem“, prostředkem 
k vyjadřování, pokud ještě neumějí mluvit. Malo-
vání v dětech rozvíjí fantazii a kreativitu. Dětské 
malůvky mnohdy vypovídají o  jejich vnitřním 
světě, o pocitech a prožitcích (právě proto jsou 

Náš tip! 
Hledáte inspiraci 
pro kreativní 
tvoření s dětmi? 
Navštivte náš blog 
Školní svět na 
www.skolnisvet.cz, 
kde se dočtete 
mnohem více!

dětské kresby využívány při psychologických 
vyšetřeních). Každému jejich obrázku věnujte 
pozornost a  projevujte nadšení. Nečekejte, že 
budou rovnou kreslit tvary a vybarvovat obrázky, 
zpočátku je pro ně vrcholem kreativity čmárání 
a  zběsilé ježdění pastelkou sem a  tam. I  když 
vám přinesou na papíře ukázat jen několik ba-
revných čar a motanic, zajímejte se o to, co tím 
chtěly vyjádřit. Ano, ty dvě žluté čáry je skutečně 
pejsek a to modré šišaté kolečko, to je zcela ur-
čitě váš dům… 

Pokud vaše batole k malování zatím netíhne, 
nenuťte ho. Dříve nebo později bude kreslení 
a tvoření bavit každé dítě, musí k tomu jen do-
spět samo. Buďte dětem v této nové dovednosti 
laskavými učiteli, chvalte je a motivujte. A jejich 
výtvory si schovávejte, jednou si nad nimi spo-
lečně rádi zavzpomínáte!

Jaké výtvarné 
potřeby vybrat?
V e-shopu Activáček.cz najdete ce-
lou řadu výtvarných potřeb pro ba-
tolata už od jednoho roku. Se všemi 
značkami z  řady MINIKIDS máte 
jistotu zdravotní nezávadnosti vý-
robků, což je u  malých dětí, které 
často věci zkoumají i  ústy, nejdů-
ležitější. Značky AladinE, Carioca 
a Maped nabízejí atestované výrob-
ky pro děti od jednoho roku, které 
jsou bezpečné, vždy snadno omy-
vatelné, a především se s nimi nej-
menším dětem dobře pracuje. Pro 
batolata od dvou let nabízí značka 
Bic skvělé trojhranné pastelky a vo-
skovky. Pro děti od tří let vyzkoušej-
te značku STABILO. Naším tipem je 
pastelka Stabilo Woody 3v1. 

Čím se liší výtvarné 
potřeby pro batolata?
Pastelky a  fixy pro nejmenší děti 
mají kratší a  silnější tělo, aby se 
v  malých prstíkách dobře drže-
ly. Hroty jsou kulaté a  „zaražené“ 
dovnitř, aby si s  nimi dítě neublí-
žilo. Tuhy u  pastelek jsou měkké 
a  lehké, aby nezatěžovaly dětské 
ručičky. Voskovky mívají trojboký 
tvar, aby z ručiček neklouzaly. Bar-
vy jsou výrazné a syté, aby děti za-
ujaly a  dobře kryly. Protože si děti 
často počmárají ruce i  nábytek, 
všechny barvy jsou omyvatelné, 
a  pokud pomalované oblečení 
před zaschnutím barev hodíte do 
pračky, pak i snadno pratelné. 

MALOVÁNÍ 

V DĚTECH ROZVÍJÍ 

FANTAZII 

A KREATIVITU.
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Jak 
kreslí děti
Okolo 2 let: Jen tak si čmárají, ob-
rázky nic neznamenají. Baví je, že 
předmět, který drží v ruce, za sebou 
zanechává stopy. Když dělají dlou-
hé čáry, často přetahují přes papír.

Okolo 3 let: Jejich kresba už „něco“ 
znamená. Chtějí nakreslit něco 
konkrétního, ale zatím jim to nejde, 
a tak si vymýšlejí, co je na obrázku. 
První obrázky bývají sluníčko či hla-
va maminky nebo tatínka.

Okolo 4 let: Dítě dobře ví, co chce 
nakreslit. Pokud obrázek vypadá 
jinak, svůj původní záměr změní, 
a z domečku se klidně stane auto. 

Pastelky 
tři v jednom

Pastelka, voskovka a akvarelová pastelka v jed-
nom, to jsou extra silné pastelky značky Carioca 
Baby Crayon 3 in 1. Sada obsahuje 10 barev, 
tuhy mají šíři jeden centimetr, intenzivní barvy 
vyniknou i  na tmavém podkladu. Jsou ideální 
jako první pastelky od jednoho roku, protože se 
dobře drží v malých ručkách.

Razítka jako 
záruka dětské 
radosti
Každého malého „Picassa“ bezpochyby za- 
ujmou speciální razítka pro děti od 18 měsíců. 
Značka AladinE nabízí nejrůznější veselé moti-
vy v řadě Stampo Baby. Razítkování je neotře-
lou, kreativní a  zároveň zábavnou výtvarnou 
činností, navíc díky motivům zvířátek stimuluje 
rozvoj slovní zásoby. Nemějte obavy, inkoust je 
omyvatelný, a tak ho snadno dostanete z dět-
ských ručiček i oblečení. Každá sada obsahuje 
čtyři razítka s  ergonomickým úchopem (veli-
kost obtisku 5 cm) a  razítkovací podušku na-
puštěnou zdravotně nezávadným inkoustem. 

Malujte rukama 
i nohama

Nechce se malému umělci kreslit pastelkami? 
A  co takhle prstíky? Prstové barvy Maped Co-
lor’Peps se prodávají v balení čtyř kalíšků záři-
vých barev, které se neroztékají. Na víčku každé 
je motiv zvířátka. Jsou vhodné pro děti už od 
jednoho roku, dermatologicky testované a sa-
mozřejmě snadno omyvatelné vodou. Pomocí 
nich můžete vytvořit také otisky nožičky a  ru-
čičky do alba.

Kufřík 
plný barev

Všechny možné pastelky, voskovky, fixy, razít-
ka, samolepky, omalovánky či prstové barvy 
můžete pořídit buď samostatně, anebo svým 
šikulům můžete koupit rovnou celou sadu. 
Kufřík plný výtvarných potřeb je skvělým, nejen 
vánočním dárkem pro děti. Za to vám ručíme! 
Co třeba Maped Color’Peps Jumbo – praktic-
ký kufřík, jejž snadno otevřou i nejmenší děti? 
Tento kufřík obsahuje 10 fixů se silným hrotem 
odolným proti zatlačení, 12 voskovek, které ne-
zanechávají stopy na rukou, a velký plakát k vy-
malování. 

Všechny výtvarné 
předměty řady 
MINIKIDS najdete 
přehledně na 
www.activacek.cz/
minikids. 
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Pohled na design se mění. 
A Stockist díky tomu roste

V roce 2013 prošel vinohradský Pavilon kompletní rekonstrukcí, díky níž se budova změnila 
k nepoznání. Od té doby patří především značkovému nábytku a doplňkům a stala se vlajkovou

lodí Stockistu, kterou si oblíbili všichni milovníci krásného designu. Projektová manažerka 
Markéta Roháčková v rozhovoru pro ACTIVA magazín přibližuje fungování Pavilonu 

i zrod nového showroomu v Čestlicích. A prozrazuje také největší bestsellery 
z nabídky Stockistu.

3 Rozumí Češi designu?
Zlepšuje se to krůček po krůčku. Koneckonců 
je to vidět i na našich prodejích, které se rok od 
roku zvyšují. Lidé totiž mají stále více možností, 
jak se mohou seznámit s  designovým nábyt-
kem – nejen u  nás ve Stockistu, ale i  při svých 
cestách do zahraničí. Zjišťují, že design může být 
naprosto přirozenou součástí života. Tak tomu je 
třeba v dánské Kodani, kde mají designový ná-
bytek v  restauracích, kancelářích či hotelových 
pokojích. Věci, které jsou u  nás exkluzivní, jsou 
tam standardní. Bude to ale ještě běh na dlou-
hou trať, protože pořád více řešíme auta, hodinky 
nebo to, co máme na sobě, a už se přitom moc 
nevěnujeme tomu, jak máme vybavený byt či 
dům. Nicméně hlavně mladší generace už si na-
šla cestu k designu a orientuje se v něm. Chodí 

k nám okukovat různé věci, fotí si je a sledují, co 
se ve světě designu děje. Naši zákazníci už zkrát-
ka umí rozlišovat kvalitu a  vědí, že originál má 
specifické vlastnosti, což něco stojí. 

3 Mluvila jste o Kodani, kde je design ne-
oddělitelnou součástí veřejného prostoru. 
Jsou signály, že se něco podobného odehra-
je i v Česku?
Stále více nás oslovují hotely a  restaurace 
a  v  mnoha tuzemských podnicích už najdete 
krásný nábytek. Dokonce i  nová fast-foodová 
zóna v pražském obchodním centru Quadrio je 
vybavena židlemi a stoly od nás. Je skvělé, že se 
nebojí dát designový nábytek i do takového pro-
storu. Navíc k nám přicházejí i architekti, kteří vy-
bavují odpočinkové zóny v  kancelářích. Myslím 
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si, že se blýská na lepší časy. Čím více se budou 
lidé setkávat s designem, tím přirozenější pro ně 
bude mít ho i doma. 

3 Renovovaný Pavilon funguje už čtyři roky. 
Jak se proměnil?
Někteří nájemci během té doby odešli, a  tak 
máme jako Stockist více prostoru než na začát-
ku. Původní rozdělení pater funguje velmi dobře 
a  zůstává – ve spodním patře jsou tedy v  uza-
vřených expozicích exkluzivnější značky, naho-
ře je pak ve volnějším a  otevřenějším prostoru 
skandinávský design. Nejzásadnější je proměna 
Galerie Pavilon na víceméně prodejní prostor. 
Výstav se sice nezříkáme, ale nepůjdeme už od 
výstavy k  výstavě – budeme plánovat jen jed-
nu nebo dvě do roka. Ve zbytku roku se bude-
me věnovat prodeji doplňků v rámci tzv. design 
marketu. Doplňky mají silnou roli v naší nabídce, 
protože zvláště ženy rády vybírají nejrůznější 
drobnosti od svíček přes plédy až třeba po skle-
ničky. Celé to ideálně zapadá do naší myšlenky 
ukazovat lidem kompletně vybavené interiéry, 
včetně svítidel, koberců, doplňků. Bez toho by 
prodejna nebyla tak hezká, jak nyní je. A proto se 
u nás lidem tolik líbí. 

3 Najdou se i po čtyřech letech lidé, kteří 
přijdou do Pavilonu poprvé?
Budete se možná divit, ale najdou. Je to třeba tím, 
že tady firmy stále častěji pořádají nejrůznější 
tiskové konference, školení a podobně, takže se 
o nás dozvídají další a další lidé. Všichni jsou při-
tom příjemně překvapení, jak se Pavilon promě-
nil. Ne každý, kdo sem vstoupí, je náš zákazník, 
ale je jasné, že budova oslovuje všechny. Za celé 
čtyři roky jsem nezaznamenala jedinou negativ-
ní reakci na rekonstrukci Pavilonu. Navíc chodí 
i cizinci – byť nejsme úplně v centru na známých 
turistických trasách, tak si nás nachází stále více 
zahraničních návštěvníků. Ozvala se nám třeba 
německá agentura, která připravuje průvodce po 
Praze, že nás do něj chce zařadit, psali o nás i ve 
Francii, nebo dokonce v Dubaji. 

3 A vracejí se ti, kdo Stockist v Pavilonu už 
znají?
Troufám si říci, že naprostá většina zákazníků, 
kteří u  nás už jednou nakoupili, se také vrací. 
I  proto jsme letos na jaře otevřeli další show- 
room Stockistu, tentokrát v  obchodní zóně 
v  Čestlicích. I  tam, stejně jako na Vinohradské 
třídě, vyrostlo více nábytkářských obchodů. 
V  porovnání s  Pavilonem je to menší prostor, 
kde nemáme tak široký záběr, a proto také máme 
omezenější výběr značek a  doplňků. Zaměřili 
jsme se na skandinávské značky, které tomu 
místu velmi sluší. Nyní nás najdete v  malém 
obchodním domě Spektrum, ale do budoucna 
bychom rádi měli vlastní, nezávislé prostory, ve 
kterých se budeme moci více „rozmáchnout“. Ale 
těší mě, že i do Čestlic už se za námi naučili zá-
kazníci chodit, zvláště ti, kteří to tam mají blíž než 
na Vinohradskou. 

3 Prozradíte, jaké jsou největší bestsellery 
v nabídce Stockistu?
Prodejním statistikám díky své rozmanitosti, ši-
roké barevné škále i cenové přijatelnosti jedno-
značně vládnou židle a  barové stoličky značky 
Hay. Mezi bestsellery dále patří světla značky 
Muuto, nejvíce závěsné lampy E27. Z  dražších 
věcí jsou to postele Flou, především model 
Nathalie, což je hit značky už od chvíle, kdy vznikl. 
A potvrzuje se to i tady – do měsíce od vystavení 
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bývá Nathalie pryč. A pak bych mezi stálice na-
bídky zařadila i česká svítidla Brokis.

3 Takže spolupracujete i s českými značka-
mi?
Občas ano, ale od počátku se zaměřujeme hlav-
ně na evropské značky. Brokis, který navrhuje Lu-
cie Koldová, je tedy spíše výjimkou. Ovšem Lucie 
Koldová má ve světě designu velké jméno, půso-
bila třeba i ve Francii, a i u nás se Brokisu hodně 
daří. Slyší na ni naši stálí i náhodní návštěvníci. 

3 A jaké jsou vaše osobní nejoblíbenější 
kousky?
Sama preferuji jednoduchý skandinávský de-
sign – je příjemný, domácký, člověk se v něm cítí 
dobře. Líbí se mi třeba svítidla Carravaggio od fir-
my Lightyears nebo pohovka Mags značky Hay. 
Ta je modulární a máte doslova tisíce variant, jak 
ji vymyslet a poskládat. Hodí se proto kamkoliv: 
do malého bytu i velkého domu. To je mi blízké. 

3 Patří příklon ke skandinávskému designu 
k obecným trendům?
Těžko posuzovat trendy, protože ty se pořád 
mění. V poslední době ale určitě pozoruji skan-
dinávskou vlnu. Ve Skandinávii vzniká spousta 
mladých značek, v Kodani najdete obchod s de-
signem prakticky na každém kroku. Je to styl, kte-
rý je nám asi nejbližší. 

3 Můžete přiblížit, jak vybíráte značky pro 
Stockist?
Už jsme ve fázi, že nemusíme značky sami oslo-
vovat, naopak jejich zástupci oslovují nás. A vel-
mi intenzivně. Výrazně tomu pomohl právě Pavi-
lon, protože další takový prostor v Evropě, natož 
v  Česku, nenajdete. Firmy dobře vědí, že kdo 

rozumí nábytku, ten si k nám najde cestu. Nyní 
tedy spíše značky odmítáme, protože víme, jaký 
sortiment tu chceme mít. Samozřejmě ale majitel 
společnosti Martin Leitgeb jezdí každý rok na ve-
letrhy do Paříže či Milána a obhlíží novinky.

3 Kolik položek vůbec máte v nabídce?
Celkem máme ve Stockistu přes pět tisíc produk-
tů. 

3 Dá se tedy říci, že si u vás zákazníci vždy 
vyberou?
Znáte to – můžeme mít na skladě patnáct barev-
ných variant nějakého zboží, ale zákazník chce 
zrovna tu šestnáctou… Ale obecně určitě platí, že 
máme skladem tolik věcí, že lidé, kteří nechtějí 
čekat, si u nás bez problémů poskládají celý byt 
nebo dům. 

3 Jaké služby jim k nábytku či doplňkům 
nabízíte?
Samozřejmostí je doprava až na místo včetně 
vynesení do bytu a namontování. Díky tomu, že 
se opíráme o zázemí firmy ACTIVA, jsme schop-
ni zavézt zboží kamkoliv v  Česku i  na Sloven-
sku. Zlikvidujeme také veškerý obalový materi-
ál. Nabízíme i další služby – třeba světla nejen 
přivezeme, ale také zapojíme, nainstalujeme 
rovněž poličky, zrcadla, zajistíme vymalování 
pokoje nebo novou podlahu, pokud si to zá-
kazníci přejí… Pomáhají nám firmy z Pavilonu, se 
kterými spolupracujeme. Všechno to jsou při-
tom odborníci a perfekcionisté, kteří stejně jako 
my řeší každý detail. Z toho jsou klienti nadšení 
a oceňují, že je po řemeslnících vždy čisto, vše 
je rychlé a  maximálně jim vyhoví. Myslím, že 
takto komplexní servis zdaleka nenabízí každý 
nábytkář. 🅚

Máme na skladě 
tolik věcí, že lidé, 
kteří nechtějí 
čekat, si u nás 
bez problémů 
poskládají celý byt 
nebo dům.
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Biorytmy – nejpřesnější hodiny, 
které umí divy

Žijeme v době hektické. Sháníme tuny informací o tom, jak (co nejrychleji) zhubnout, jak zdravě 
jíst, utrácíme za předražené a mnohdy nefunkční doplňky stravy, bolest hlavy (rychle) za-
háníme růžovou tabletkou. Toužíme být zdraví a krásní. A pokud možno co nejdřív. Kdo z nás 
ale naslouchá svému tělu, v podstatě nejúčinnější „dietě“ všech dob? 

Člověk žije z hodiny na hodinu. To 
je fyzicky dané, jen realita je dnes 
trochu jinde. Trápíme se minulostí, 
žijeme pro lepší zítřky, ale vůbec 
nevíme, co je žít tady a teď. Nevíme, 
že naše tělo funguje díky cyklům, 
které nás ovlivňují každou hodinu 
našeho života. Takzvané biorytmy 
má každý člověk a je jimi také ovliv-
ňován. Každý cyklus začíná dnem 
narození a  opakuje se pořád do-
kola. 

Nejkratší cyklus, fyzický, se 
opakuje po 23 dnech a  ovlivňuje 
naši tělesnou pohodu. Ovládá naši 
sílu, vitalitu, iniciativu, elán, sebedů-
věru, energii, agresivitu a odvahu. 

Emocionální cyklus probíhá 28 
dní. Předurčuje naše nálady, optimi-
smus, veselost, družnost, tvořivost, 
pohodu a citlivost. 

Nejdelší je cyklus intelektuál-
ní, který trvá 33 dní. Má vliv na náš 
intelekt, vnímání, bystrost, úsudek 
a rozhodování. 

Každý cyklus má dvě fáze. Stou-
pající (pozitivní) a  klesající (nega-
tivní). Při přechodu z  pozitivní do 
negativní fáze je tzv. kritický den, 
kdy je negativní působení nejvýraz-
nější. 

Během stoupající fáze fyzické-
ho cyklu býváme čilí, bystří a  plní 
energie. Naopak v  klesající fázi fy-
zického cyklu cítíme nedostatek 
vitality a únavu. 

Stoupající fáze emocionálního 
cyklu přináší dobrou náladu a po-
hodu. V  této době obvykle činíme 
správná rozhodnutí a  oplýváme 
nadprůměrnými rozumovými a  in-
telektovými schopnostmi. Oproti 
tomu klesající fáze emocionálního 
cyklu často znamená nedůtklivé, 
přecitlivělé a  náladové rozpolože-
ní. Přináší vyšší pravděpodobnost 
chybování.

Není to jedno
Každý orgán má svou dobu ma-
ximální činnosti a  dvanáct hodin 
nato dobu minimální činnosti. 
Rytmické kolísání činnosti jednot-
livých orgánů se projevuje v  prů-
běhu dne v  hodnotách tělesné 
teploty, v dechu, v elektrolytickém 
a  enzymatickém hospodářství, 

Skřivan vs. Sova
aneb dvojí biologické hodiny

Když ranní vstávání nevadí…
Skřivanům se vnitřní biologické hodiny 
„předbíhají“ vůči vnějším podmínkám 
(světlu, času), takže pro ně není problém 
vstát v šest ráno, jít si zaběhat a navrch si 
dát studenou sprchu. Jejich tělesná i psy-
chická výkonnost vrcholí dopoledne a ve-
čer chodí spát mezi 21. a 23. hodinou.  

Mají celkově vyšší úroveň denní tě-
lesné teploty. Maximální teplota se u nich 
objevuje dříve než u sov, naopak nejvíce 
klesá přibližně ve čtyři hodiny ráno. Po 
probuzení mají ranní ptáčata významně 
vyšší hladinu kortizolu (hormon, který 
zvyšuje pohotovost organismu při stresu, 
infekcích, velké námaze, hladovění apod.). 
Ranní typy podle výzkumů žijí zdravěji, 
méně pijí alkohol, častěji sportují a vyhý-
bají se kávě.

Když život začíná po půlnoci…
Biologické hodiny sov se oproti vnějším 
podmínkám zpožďují, takže se sovy pro-
bouzejí relativně pozdě, vstávání jim dělá 
potíže, nejlépe se cítí v pozdním odpoled-
ni nebo večer a ke spánku se ukládají až 
pozdě v noci.

Minimální tělesnou teplotu je u  nich 
možné naměřit výrazně později, až kolem 
osmé hodiny. 

Večerní typy bývají podle několika vý-
zkumů celkově méně spokojené se svým 
životem, hůře se učí, ve větší míře kouří, 
pijí kávu a konzumují alkohol, méně spor-
tují, více času tráví u  počítače, dokonce 
mají podle lékařských statistik tendence 
k depresím a schizofrenii. Jiné průzkumy 
tvrdí, že lidé s vyšším IQ bývají častěji noč-
ní ptáci. Mezi které patříte vy?
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4.–6. hodina
Tělo se probouzí, posiluje se tvorba hormo-
nů. Ve výborné kondici máme časně zrána 
především krátkodobou paměť, takže po-
kud vás čeká nějaká zkouška, je to ideální 
čas pro zopakování látky. Nevstáváte z po-
stele dřív než po sedmé ranní? Chyba! Ide-
álním časem je totiž už půl sedmá! Vaše 
tělo bude celý den energeticky nabitější 
než při pozdějším vstávání.

6.–7. hodina
Mezi 6. a  8. hodinou ranní jsou nejvýkon-
nějším orgánem plíce, proto je ideální si 
v  této době zacvičit, pořádně se protáh-
nout a  prodýchat. Nic jiného vás do no-
vého dne nenastartuje tolik jako právě 
pohyb v  tuto ranní hodinu! Vyhýbejte se 
stresu a spěchu. Je potřeba probouzet se 
postupně. Vypijte teplý čaj, je to vhodná 
doba pro nastartování činnosti střev a vy-
prazdňování.

8. hodina
Patříte mezi ty, kdo se ráno prostě musí 
nasnídat, jinak by nemohli vůbec nic? Dě-
láte dobře. Tělo je totiž připraveno přijímat 
energii ze snídaně a vytvořit si její zásobu 
na celý den. Snídaně by se neměla od-
souvat na později. Pokud ráno nestíháte 
snídat, zbavte se výmluv tím, že si pře-
organizujete čas a  povinnosti a  naučíte 
se usednout k jídlu, byť jen třeba na deset 
minut. Stav vašeho těla i duše se rozhod-

ně změní k lepšímu. V tuto dobu je vhodné 
konzumovat vitamíny. Tělo potřebuje být 
v teple. 

9.–12. hodina
V tuto dobu většina z nás pracuje. Kolem 
11. hodiny nastává dopolední výkonnostní 
vrchol. Jsme schopni se nejlépe soustře-
dit, přijímat nové poznatky a  bez problé-
mů zvládnout každou práci. Zbrzdit by nás 
v tuto dobu mohl jen alkohol a těžké jídlo –  
oblíbený brunch je pro biologické hodiny 
našeho těla zcela nevhodný.

11.–13. hodina
Čas oběda. Žaludek a střeva tráví cca dvě 
hodiny, takže obědvat byste měli přibližně 
čtyři hodiny od snídaně. Odsouvání oběda 
na dobu až po 13. hodině by se mohlo zdra-
votně vymstít. Půl hodiny před jídlem a půl 
hodiny po něm nepijte, aby se zbytečně 
neředily trávicí enzymy, zapíjet můžete tro-
chu při jídle, ale ne studenými nápoji. Oběd 
by měl být teplý a snědený v klidu (30−40 
minut). V  tuto dobu nastává mírný útlum. 
Pozor na úrazy! Dobrá je procházka nebo 
krátký spánek.

13.–14. hodina
Člověk je otupělejší, tělo tráví, a tak v této 
době není vhodné zatěžovat tělo příliš 
vážnými problémy. Protože výkonnost kle-
sá až o  pětinu, je ideální věnovat se jed-
noduchým, rutinním záležitostem. Máte-li 

možnost si po obědě na 10 minut lehnout, 
položte se na levý bok. Skvělým nastarto-
váním je i  krátký pobyt venku. Oblíbené 
poobědové porady se příliš nedoporučují, 
zkuste je o hodinku odložit. 

14.–18. hodina
Aktivita strmě stoupá, po 17. hodině je člo-
věk na vrcholu ve schopnosti reagovat 
a pamatovat si. Pro školáky a studenty je 
proto nejvýhodnější věnovat se úkolům 
a učení, výborná je v této době i manuální 
zručnost. Mezi 16. a 18. hodinou je nejvhod-
nější doba pro pohyb. Nemusí jít vždy jen 
o  sport, počítá se jakákoli aktivita, např. 
relaxace procházkou nebo protažení se 
několika základními cviky.

Po 18. hodině
Tělo se uvolňuje z  celodenního napětí. 
Je čas na debaty s  rodinou a  lehkou ve-
čeři, s  jejímž trávením by neměl mít or-
ganismus velkou práci. Poslední jídlo by 
se mělo konzumovat nejpozději v  19.30 
hodin. Tělo by se v  noci mělo čistit, ne 
trávit! Večer se zvýrazňují smysly, cit pro 
vůně a chutě. Proto je takovým nešvarem 
večerní mlsání − k  televizi či ke knize si 
večer vezměte raději nakrájená jablka než 
čokoládu a chipsy. Nejvyšší čas k ulehnu-
tí je ve 23 hodin. Tělo musí mít dost času, 
aby nabralo energii. Od 22 hodin se rege-
nerují buňky kůže, takže pozdější uléhání 
znamená více vrásek.

Párové hodiny
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v tepu, v koncentraci hormonů, v tvorbě krvinek 
či hladině červeného krevního barviva, nepo-
chybně i v kolísání fyzické a psychické výkon-
nosti. Není jedno, kdy děláme psychologické 
testy či kdy snídáme. Lidstvo ve starověku žilo 
ve větší intuici a cítění, rytmus dne byl pro člo-
věka daleko důležitější, než ho chápeme dnes 
my – právě i  díky naslouchání biorytmům. Při-
tom stačí tak málo…

Ač to zní neuvěřitelně, nevyloučené odpa-
dy mohou mít za následek podráždění nebo 
třeba zbytečné zabývání se minulostí v mysli. 
Řídíte-li se orgánovými hodinami, je to ta nej-
účinnější a  nejlevnější medicína na všechny 
neduhy.

Ostatně jeden pravdivý 
příklad na závěr
Mladá ambiciózní a vytížená manažerka s pra-
covním místem snů podlehla iluzi, že když bude 
pracovat v  noci (rozuměj v  klidu), stihne toho 
mnohem víc, než kdyby si přivstala ráno. A tak 
si, „biorytmy nebiorytmy“, upravila svůj den. 
Díky flexibilní pracovní době vstávala v  devět. 
Snídaně? Zbytečná ztráta času. Stačilo „něco 
jako oběd“ v jedenáct. Pak série schůzek, telefo-
nátů, vyřizování pracovní pošty, porada… Domů 
se dostala v osm večer. Krátká sprcha, v devět 
objednávka jídla domů. A  vymýšlení ještě am-
bicióznějších projektů, přemýšlení nad tím, jak 

6x

ještě víc všechny oslnit na další po-
radě. Nástup do postele v 00.45. Do 
tří hodin ranních ještě menší „šro-
tování“ o svém soukromí… 

Toto byl „biorytmus“ jedné 
mladé ženy toužící po čemsi jako 
úspěch. Skončila bezvadně. Šéf ji 

konečně povýšil! Na svém postu vydržela pět 
měsíců. Ten šestý zkolabovala při jízdě autem, 
když nestíhala důležitou poradu. Dehydrata-
ce, podvýživa, únavový syndrom, autoimunitní 
onemocnění. Diagnóza nemilosrdná, šéf milo-
srdný – místo jí držel měsíc. Zda se konal happy 
end, necháme na vás… 🅚

Mezi 

13. a 14. hodinou 

klesá výkonnost 

až o pětinu. 



Nadační fond Zlatý oříšek se ve 
spolupráci s veřejnými institucemi, 
médii, sponzory a  dárci, mezi něž 
patří i společnost ACTIVA se svým 
dárcovským projektem ACTIVNĚ 
dětem, snaží mladým talentům 
přinášet nové šance a  příležitos-
ti a  vytvářet takové ekonomické 
podmínky, aby se jejich mimořád-
né schopnosti mohly dále rozvíjet 
a  nepromarnil se jejich obrovský 
potenciál. V  letošním finále soutě-
že Zlatý oříšek se předvede třicet 
nejtalentovanějších dětí z  celé re-
publiky.

Talentu se meze nekladou
Unikátnost soutěže spočívá v tom, 
že nemá žádná omezení, co se 
týče vybraného oboru. Přihlásit se 
tak mohou děti ve věku 6 až 14 let 
s jakoukoli dovedností, ve které vy-
nikají. „To, čemu se věnují, vlastně 
vůbec není podstatné. Samozřej-
mě máme silné obory, jakými jsou 
sport, hudba, tanec a  různé druhy 
umění, ale hlásí se nám i děti s na-
prosto neobvyklými obory, jako 

je třeba včelařství, znalost Bible nebo rychlopsaní,“ říká Jiří 
Kotmel a  doplňuje: „Za devatenáct ročníků, které Zlatý oří-
šek běží, jsem napočítal asi osmdesát oborů, se kterými se 
děti přihlásily, od chovatelství hlodavců až po výkony mistrů 
Evropy či světa v  různých oborech. Pokaždé máme radost 
z nového oboru, se kterým někdo přijde.“ V soutěži jsou vítá-
ny i handicapované děti či děti z různých etnik, všechny mají 
stejnou šanci na výhru.

Na začátku října byly uzavřeny přihlášky, nyní probíhá 
jejich třídění podle oborů a vyhodnocení. „U hodnocení asi-
stují odborní poradci – se sportem pomáhá sportovní redak-
tor a komentátor Petr Vichnar, hudební a taneční obory má 
na starosti novinář, moderátor a autor Jiří Vejvoda, výtvarné 
obory posuzuje akademický malíř Jiří Anderle, intelektuálně 
nadané děti, které projeví nadání v exaktních vědách, jako 
jsou matematika nebo fyzika, má na starosti Eva Vondráková 
ze Společnosti pro talent a nadání,“ vyjmenovává spolupra-
cující osobnosti Jiří Kotmel. 

Ten umí to a ten zas tohle
Z celé hromady přihlášených dětí se vybere třicet nejlepších 
do velkého finále. Z nich pak odborná komise svými hlasy zvolí 
deset vítězů, kteří získají cenu Zlatý oříšek, jež vznikla v rukou 
výtvarníka Jaroslava Homoly, a také finanční odměnu ve výši 
deset tisíc korun. „Nikdy to není jednoduchý výběr. Pětadva-
cetičlenná komise vybírá deset dětí z  téměř nevybratelného, 
protože stojí-li včelař vedle klavíristy, bývá posuzování opravdu 
náročné,“ usmívá se předseda nadačního fondu a upřesňuje, 

Zlatý oříšek podporuje 
dětské talenty

že se členy komise diskutují nejen 
o  samotných soutěžících a  jejich 
umu, ale i  o  tom, co stojí za jejich 
úspěchem. Na ten se dívají z  mno-
ha úhlů pohledu – přihlíží se k věku, 
k  sociálnímu zázemí atd. Komise 
musí zvážit řadu aspektů.

Tréma stranou
„Všech těch třicet dětí si zaslouží 
ukázat se ve finálovém novoroč-
ním televizním pořadu, abychom 
naplnili jeden z  našich cílů, a  to 
podporovat i  mediální dovednosti 
dětí,“ vysvětluje Jiří Kotmel. Sou-
těžící by tak měli odhodit trému 
stranou a  ukázat před kamerou, 
co umějí. „Některé děti to zvláda-
jí dobře, některé hůře, protože se 
dostaví tréma a  pak je všechno 
složitější. Ale pro všechny je to, že 
byly v televizi, bezesporu obrovská 
zkušenost a zážitek,“ říká. Televizní 
pořad mohou diváci vidět na Nový 
rok odpoledne na ČT2. 

Hlavně neusnout 
na vavřínech 
Organizátor soutěže rovněž ape-
luje na rodiče, aby byli všímaví 
vůči talentu svých dětí a  podchy-
tili jej včas. „Když jsem se účastnil 
mezinárodní konference na téma 
nadání dětí v  Aténách, byl jsem 
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„Podpora úsilí 
nadaných 
a úspěšných 
dětí je podporou 
ekonomické 
i kulturní 
budoucnosti našeho 
národa,“ míní šéf 
talentové soutěže 
pro děti.

Mezi námi žije spousta dětí, které v něčem nadmíru vynikají a zasloužily by si více pozornosti, 
než jim je dopřáno. Nadační fond Zlatý oříšek si je toho vědom, a proto už 19 let organizuje soutěž 

zaměřenou na vyhledávání a všestrannou podporu mimořádně talentovaných dětí a dětských kolektivů. 
Soutěž každoročně vrcholí velkým finále vysílaným Českou televizí na Nový rok. O tom všem jsme si 

povídali s Mgr. Jiřím Kotmelem, předsedou správní rady Nadačního fondu Zlatý oříšek.

Ze zákulisí. Přípravy dětí na vystoupení
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Přinášet radost 
je mým posláním
Jiří Kotmel talentovou soutěž Zlatý oříšek takří-
kajíc zdědil po své mamince. „Dlouhá léta vedla 
v České televizi redakci pro děti a mládež a stá-
la za vznikem v té době populárních dětských 
televizních pořadů Vega a  Magion, v  nichž 
mimo jiné vystupovaly děti, které v něčem vy-
nikaly. A  na to chtěla maminka poukazovat. 
Tehdy měla dojem, že by se dětem, které jsou 
něčím výjimečné, měla věnovat větší pozornost 
a  podpora, mělo by se o  nich vědět a  nemě-
ly by se nechat bez povšimnutí, protože jsou 
naše zlato, naše budoucnost,“ vzpomíná. A tak 
se v roce 1998 podařilo paní Dagmar Kotmelové 
uspořádat první ročník Zlatého oříšku jako ce-
lonárodní soutěže pro nadané a úspěšné děti. 
Šest let nato však zemřela a před jejím synem 
stálo rozhodnutí, co se soutěží dál. „Cítil jsem 
povinnost pokračovat v  tom, co maminka za-
ložila a co se stalo tradicí. Převzal jsem pocho-
deň a běžím s ní dál. Někdy si říkám, že už jsem 
unavený a nechám toho, ale potom přijde akce, 
všichni nám děkují, rodiče jsou dojatí a já vidím 
i  ten sociální přesah. Nejdůležitější pro mě je, 
že to přináší radost jiným lidem. A v tom vidím 
hlavní smysl a poslání.“ 

Jeden z nominovaných souborů – tanečnice z Dětského baletu Praha 

Nadační fond 
pomáhá
Nadační fond Zlatý oříšek je nejen organizáto-
rem talentové soutěže pro děti, ale také se sna-
ží podporovat sociálně slabší rodiny, které se 
dostaly do svízelné situace. Ty se na něj mohou 
obracet se žádostmi o podporu. Více informací 
o soutěži i možnostech, jak fond podpořit, na-
jdete na www.zlatyorisek.cz.

Moderátor televizního finále Ondřej Havlík se psy nominovaného kynologa

Patrony finále budou herečka Tereza Kostková a moderní pětibojař David Svoboda

velmi překvapen, jak se některé národy starají 
o talent svých dětí, jak ho podchycují, podporu-
jí a rozvíjejí,“ říká. Dodává, že je podstatné, aby 
bylo talentované dítě podporováno od útlého 
věku, neusnulo na vavřínech a plynule se rozví-
jelo až do dospělosti. „Dnešní společnost vede 
děti k pohodlnosti a zábavě, ty pak berou život 
jako hru a chybí jim disciplína. Jsou samozřejmě 
i děti, které nechtějí strávit celý den u počítače 
nebo tabletu, mají zájmy a věnují se jim. Takové 
děti se snažíme ocenit za to, že dělají něco jiné-
ho a v něčem vynikají. Někdy si říkáme, že jsme 
jakýmsi třetím pilířem v rozvoji nadaných a ta-
lentovaných dětí – na prvním místě je rodina, na 
druhém vzdělávací systém čili škola, a  potom 
my, kteří jim otvíráme mediální možnosti a ma-
teriální podporu talentu a ocenění,“ uzavírá Jiří 
Kotmel.  🅚



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) 32 77 74 44
F (02) 32 77 74 77
predaj@activa.sk
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Kontakty

Hradec Králové

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

Liberec

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

Olomouc

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

www.activa.cz
www.activacek.cz



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

židle FIBER CHAIR,
design Iskos-Berlin

stůl BASE TABLE,
design Mika Tolvanen

policový systém STACKED,
design JDS Architects



800 228 482 
www.activa.cz

Všude tam, 
kde je vaše 
kancelář 
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