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PRVŇÁČCI, 

V PLNÉ VÝBAVĚ 

NA START!





3ÚVODEM

Vážení 
čtenáři, 

každý den trávíme v  kanceláři spoustu času, dohro-
mady to je až třetina života. Proto je důležité přemýš-
let nad tím, jak to v ní vypadá. Posbírali jsme pro vás 
tipy, jak ji zařídit, aby vás dobře reprezentovala, neru-
šila vaše soustředění, umožnila vám nadechnout se 
a přicházet s nápady. Neklouzali jsme jen po povrchu, 
zaměřili jsme se i na detaily. A také jsme rozsekli věč-
nou otázku, zda mají v kanceláři své místo vaše osob-
ní věci. 

S  časem stráveným v  práci úzce souvisí třeba 
i móda. Letos hrají prim květiny, ale nebojte se – pru-
hy a puntíky stále žijí a můžete si je vzít do kanceláře. 
A až prozkoumáte módní trendy, zaměřte se neméně 
důkladně také na rovnováhu mezi životem a prací. Na-
šli jsme cesty, jak toho dosáhnout. Vyplatí se vám po 
nich vydat. 

Abyste se cítili v rovnováze i po 25. květnu, prostu-
dovali jsme pro vás evropské nařízení o ochraně osob-
ních údajů GDPR, které právě na konci května vstoupí 
v platnost. Média ho líčí jako největšího strašáka firem 
a  koluje o  něm mnoho mýtů. Ve skutečnosti je to – 
jako obvykle – trochu jinak. Nějakou práci s ním určitě 
mít budete, ale rozhodně se ho nemusíte děsit. 

Arnošt Brož
Jednatel
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ACTIVA chystá nový e-shop

Společnost ACTIVA je na českém trhu už 26 let a dlouhodobě si udržuje pozici tuzemské jedničky. 
To ovšem neznamená, že by jen tak přešlapovala na místě. V duchu svého názvu naopak 
aktivně pracuje na inovacích, které klientům firmy usnadní nákupy. Největší letošní novinkou 
v tomto ohledu bude podzimní spuštění nového e-shopu. 

„Při jeho vývoji jsme se zaměřili na nové funk-
ce, jejichž cílem bude zákazníkům maximálně 
zjednodušit celý proces nákupů. Proto věřím, že 
pro ně bude přechod na nový e-shop bezpro-
blémový, a  především příjemný,“ uvedl Arnošt 
Brož, jednatel společnosti ACTIVA. 

Ruku v  ruce s  novým e-shopem jdou také 
investice do chytrého e-mailingu, díky němuž 
dokáže ACTIVA lépe reagovat na potřeby svých 
klientů. Vzhledem k  tomu, že v  katalogu firmy 
je v současnosti více než 8 000 různých polo-
žek (nejen kancelářské potřeby, ale třeba také 
občerstvení a úklidové prostředky), což je dlou-
hodobě nejširší výběr zboží do kanceláře na 
trhu, jsou tyto kroky nutné, aby měli zákazníci 
co nejlepší přehled a mohli rychleji nakupovat, 
co právě potřebují.  

Hladký přechod 
na nový účetní software
Už loni navíc přešla ACTIVA na nový účetní soft-
ware, a to samozřejmě za plného provozu. I tento 
přechod byl motivovaný snahou vylepšit servis 
pro zákazníky. Přípravy na přechod byly velmi 

dlouhé a  nadmíru pečlivé, aby se 
klientů změna v  žádném případě 
nedotkla. To se nakonec povedlo – 
i v průběhu samotné změny byly ob-
jednávky vyřizovány v obvyklé rych-
losti a  kvalitě a  logistika fungovala 
na jedničku. „Nechtěli jsme podcenit 
žádný detail, na změnu účetního 
softwaru jsme se proto připravovali 
téměř dva roky,“ přiblížil Arnošt Brož 
náročnost celého projektu. 

Na konci loňského a  počátku 
nového roku se firma zabývala také 
adaptací na nové evropské naříze-
ní o ochraně osobních údajů GDPR. 
Vzhledem k  tomu, že společnost 
dlouhodobě přistupuje k osobním 
údajům svých klientů velmi citlivě 
a  pečlivě, byla úprava poměrně 
bezproblémová. ACTIVA je tak již 
v  předstihu připravena na GDPR, 
které začne ve všech zemích Ev-
ropské unie platit 25. května letoš-
ního roku. 🅚
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ACTIVA 
v číslech 
8 000
V  katalogu společnosti ACTIVA 
najdete více než osm tisíc položek.  
Nabídka na e-shopu je ještě o dal-
ší tisícovku produktů širší. Firma  
si přitom zakládá na tom, že do něj 
zahrnuje pouze produkty od re-
nomovaných dodavatelů. Navíc je 
přímým dovozcem více než třetiny 
celého sortimentu. 

15 000
Více jak patnáct tisíc firem v součas-
nosti ACTIVA obsluhuje. Počet spo-
kojených odběratelů přitom kaž-  
dý rok roste. 

44 000
ACTIVA pravidelně rozváží zboží 
na víc jak 44 000 různých doda-
cích míst po celé republice. Hladký 
provoz společnosti umožňuje cen-
trální sklad o  rozloze přes 20 000  
metrů čtverečních. 

432
O současný chod ryze české firmy, 
která vznikla již počátkem 90. let 
minulého století, se stará více než 
432 zaměstnanců. I  díky nim se 
ACTIVA za téměř tři dekády vypra-
covala mezi nejvýznamnější české 
podniky.  

8
ACTIVA má osm logisticky propo-
jených poboček, umístěných stra-
tegicky ve všech koutech České re-
publiky (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, 
Liberec, Hradec Králové, Olomouc, 
České Budějovice, Ústí nad Labem). 
Od roku 2000 působí ACTIVA také 
na Slovensku. 
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„Problém je v nepochopení jeho filozofie, rozsa-
hu a dopadu. Někteří podnikatelé si třeba myslí, 
že se budou moci nařízení nějak vyhnout, a pro-
to už dva roky vyčkávají a nemají nic připrave-
ného,“ říká Petar Stanchev ze společnosti Aplis. 

„Jiní se zase domnívají, že je to ‚nové ISO‘, 
kdy bude stačit zaplatit renomovaného porad-
ce a  analýzu, případně ‚nové BOZP‘, kdy bude 
stačit jen vyškolit a varovat lidi v práci. Mezi čas-
té postoje patří i to, že GDPR se provozu netýká, 
takže bude stačit najmout si konzultanta a pus-
tit to z hlavy,“ dodává Petar Stanchev s tím, že 
každý z těchto scénářů je pro podnik rizikový. 

Jak je to s pokutami
Mediální bublinu o GDPR nejvíce nafoukly infor-
mace o sankcích. Od května to může být až 20 
milionů eur a  v  případě podniků až 4 procenta 
z celosvětového ročního obratu. Přitom ani do-
sud nebyly pokuty malé a mohly činit až 10 mili-
onů korun. Úřad pro ochranu osobních údajů již 
vyhlásil, že pokuty budou přiměřené, nikoliv likvi-
dační. A doplnil, že bude chtít v péči o data místo 
udělování sankcí spíše dosáhnout nápravy. 

Z  toho vyplývá, že je vhodné soustředit 
se na to, co okolo GDPR děláte, jak pracujete 
s osobními údaji, a všechno si přitom průběžně 
dokumentovat. Aspoň budete mít v  ruce důle-
žité „papíry“, které můžete ukázat při případné 
kontrole nebo při hledání problému. 

Největší změna oproti současnému stavu 
podle Petara Stancheva netkví v pokutách, ale 
v aktivním přístupu k osobním údajům. „Firmy 
budou muset data aktivně spravovat, minimali-
zovat, hlídat čas, termíny i oprávnění a bez pro-
dlení je také mazat,“ konstatuje. 

Společnosti to podle něj zvládnou i bez zá-
stupu drahých konzultantů a  armády právníků. 
Musí se ale připravit. „Každá organizace by měla 
nejdříve sestavit tým s dostatečnými pravomo-
cemi a zdroji, ten by se pak měl seznámit s celou 
problematikou, analyzovat aktuální stav, srovnat 
ho s legislativními požadavky a navrhnout sou-
bor opatření,“ uvádí Petar Stanchev. 

GDPR mýtů zbavený
GDPR navazuje na současnou úpravu, která 
v České republice funguje již několik let a kterou 
nová regulace mění zhruba jen z pětiny. Prokou-
sali jsme se celým nařízením a vypíchli pro vás to 
nejpodstatnější. 

Mýtus č. 1: 
GDPR je přísné nařízení 
a všechny firmy zničí
Už dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o  ochra-
ně osobních údajů, je nastavený velmi přísně. 
Problém je spíše v  tom, že ho dosud nikdo ne-
bral vážně – pokud jste se jím řídili a uplatňovali 
jeho požadavky v každodenní praxi, nebude pro 

GDPR: Nenaleťte na mýty z médií

V posledních týdnech a měsících se ve firmách stále častěji opakují čtyři písmena – GDPR. Evropské 
nařízení o ochraně osobních údajů, které ve všech zemích Evropské unie vstoupí v platnost 

od 25. května 2018, se stalo obrovským strašákem podnikatelů. 

Není divu, že stále 
častěji zaznívají kritické 
hlasy, že nařízení 
nakonec přinese více 
byrokracie, než se jí 
ušetří.

vás znamenat GDPR žádný zásadnější problém. 
A  pokud jste „stojedničku“ ignorovali, berte 
GDPR jako příležitost, jak zkvalitnit vlastní data-
báze – když už vám lidé dají svůj souhlas, budou 
vám ochotněji naslouchat a možná u vás i čas-
těji nakupovat. 

Mýtus č. 2: 
Bez pověřence pro ochranu osobních údajů 
to nejde
Bez pověřence se obejdete, pokud nejste orgán 
veřejné moci, nezpracováváte citlivé údaje tzv. 
zvláštní kategorie nebo vaše hlavní činnost ne-
vyžaduje rozsáhlé, pravidelné a  systematické 
monitorování subjektů. 
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Mýtus č. 3: 
Na listiny potřebujeme nedobytný trezor
Papírové dokumenty nemusíte mít v  trezoru, 
stačí je v době, kdy se s nimi nepracuje, uchová-
vat v uzamčené zásuvce stolu nebo v uzamče-
né skříni. Neměly by být zkrátka ponechány jen 
tak na stole, když člověk, který s  nimi pracuje, 
opustí místnost.

Mýtus č. 4: 
Potřebujeme certifikát, jinak nemůžeme 
fungovat
Pro GDPR nepotřebujete mít žádný certifikát, 
ostatně nic takového ani neexistuje. Stačí ne-
hrát před úřady mrtvého brouka a na ochraně 
osobních dat pracovat – např. provést analýzu 
rizik, udělat si audit osobních údajů a připravit 
si vlastní záznam o  činnostech zpracovávání 
(nařízení vyjmenovává jednotlivé body, které 
by měl obsahovat). Pro zjednodušení si jej lze 
představit jako obdobu stavebního deníku, kam 
budete chronologicky zaznamenávat dílčí úko-
ny při zpracování osobních údajů. A  rozhodně 

musíte splnit svou informační po-
vinnost vůči lidem, s  jejichž osob-
ními údaji pracujete – měli by vě-
dět, jak a která data zpracováváte, 
jakým způsobem je možné se na 
vás obrátit v případě pochybností, 
dotazů, žádostí o výmaz apod. 

Mýtus č. 5: 
Na všechno už teď musíme mít 
souhlas
Je dobré si uvědomit, že většinu 
dat zpracováváme bez souhla-
su těch, kterých se týkají. Jsou to 
např. údaje, které zpracováváte 
kvůli zákonným požadavkům (ty-
picky údaje zaměstnanců pro da-
ňové účely, sociální a  zdravotní 
pojištění apod.), data nutná pro 
plnění smlouvy nebo pro jednání 
o smlouvě či ta zadaná v kontakt-
ním formuláři nebo v  e-shopové 
objednávce. 

Jak je to 
s Facebookem? 

Když chcete ukázat, jak to u vás ve firmě vypadá, 
nemůžete jen tak dát fotku zaměstnanců na Fa-
cebook. Musíte mít jejich prokazatelně dobrovol-
ný souhlas s tím, že budou vědět, kde a jak jejich 
fotografie skončí. Také v případě, že budete chtít 
na sociálních sítích použít jakékoliv další osobní 
údaje, měli by vaši lidé přesně vědět, co se s nimi 
bude dít. 

Můžete např. rozeslat evidovaný interní 
newsletter, v němž bude jasně řečeno, že se bude 
v určitý den fotit kvůli propagaci na Facebooku. 
Ten, komu to vadí, se samozřejmě může ohradit 
buď hned nebo o tom informovat na místě focení 
samotného fotografa. Fotografie s lidmi, kteří vám 
neudělili souhlas, nemůžete použít.

Nezapomínejte 
ani na papírové 
dokumenty 
a jejich 
bezpečnou 
skartaci 

Kromě ochrany digitálních dat byste neměli 
podceňovat ani bezpečnost tištěných doku-
mentů. Zvlášť v době, kdy dokonce až dvě třetiny 
úřadů přiznávají, že neskartují papíry s důvěrný-
mi informacemi. A  přitom až 40 procent bez-
pečnostních incidentů se týká právě tištěných 
dokumentů. Jedním z rizik je třeba i nesprávná 
likvidace papírů. K tomu by měly sloužit výkonné 
skartovačky, protože s těmi manuálními je skar-
tace obtížná a zdlouhavá. 

Firma Rexel se specializuje právě na firem-
ní skartovačky a její stroje jsou díky technologii 
Auto Feed schopny zničit více listů najednou – 
a tak třeba 500 listů papíru zlikvidují za zlomek 
vteřiny. Šetří tak čas zaměstnanců, což podle 
průzkumů zvyšuje jejich ochotu skartovat do-
kumenty častěji. Z pohledu požadavků stanove-
ných GDPR je tedy výkonná firemní skartovačka 
jasnou volbou a  ideálním krokem pro zajištění 
bezpečnosti fyzických dat.
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Stávajícím zákazníkům také můžete bez sou-
hlasu poslat newsletter nebo také slevu na další 
nákup apod. Nicméně platí, že musíte zákazníka 
informovat o nakládání s osobními údaji – sdělit, 
která data shromažďujete, kdo další a za jakým 
účelem je zpracovává, uvést, jaká práva má člo-
věk, jehož data zpracováváte, a  na jakou dobu. 
Newsletter lze zasílat až poté, co je uzavřena 
smlouva (jinými slovy, poté, co jsou zboží nebo 
služba již zakoupeny) nebo se k  tomu bezpro-
středně schyluje (tedy nákup v košíku). 

V  ostatních případech však souhlas pro 
zasílání jakéhokoliv komerčního sdělení potře-
bujete, a to vždy tzv. double opt-in. (Zatímco při 
single opt-in stačí pouze vyplnění formuláře na 
webu, double opt-in zahrnuje ještě zaslání po-
tvrzovacího e-mailu. Až po jeho odsouhlasení –  
kliknutí na potvrzovací link – můžete e-mailo-
vou adresu zahrnout do své databáze.) Souhlas 
musí být jasný, přiměřený, zaevidovaný, dobro-
volný, musí obsahovat všechny výše uvedené 
informace a musí být samostatný (není možné 
jej zahrnout např. do všeobecných obchodních 
podmínek, jak to bylo dříve běžné). 

To znamená, že nemůžete libovolně využí-
vat e-mailový kontakt, který vám lidé poskytli 
např. výměnou za e-book. Na druhou stranu ale 
můžete e-book (článek, video a  další obsah) 
zpoplatnit a  zdarma jej nabídnout jen výmě-
nou za souhlas se zasíláním newsletterů. Nebo 

Kdo je Petar 
Stanchev

Deset let působil v Citibank, např. i jako 
viceprezident odpovědný za divizi 
globálních klientů v  České republice. 
Později řídil společný podnik Českého 
Telekomu, SAP a Citibank, zaměřený na 
vybudování a  provoz národního B2B 
internetového tržiště. Posledních 15 let 
se stará o  projekty investičního ban-
kovnictví v oblasti fúzí a akvizic, rozvoj 
vlastního strojírenského podniku ELI-
TEX Machinery a v roli investora a pod-
nikového architekta také o  inovativní 
projekty sázející na informační techno-
logie. Zaměřuje se též na projekty v ob-
lasti průmyslu 4.0, internetu věcí, Smart 
Cities, bezpečnosti IT systémů nebo 
ochrany citlivých dat a know-how. 
www.stanchev.net

v e-mailu se samotným e-bookem uživateli na-
vrhnout, aby si „objednal“ i  vaše newslettery 
třeba na dobu tří let (odhlásit se samozřejmě 
může kdykoliv dřív). 

Newslettery nemůžete posílat ani na e-mai-
lové adresy získané odpovědí na testy, kvízy 
nebo z  žádosti o  kalkulaci či analýzu zdarma. 
O takový souhlas musíte požádat zvlášť. 

Stejné to je i s e-maily, které vám lidé předali 
kvůli soutěži – musíte mít dva na sobě nezávislé 
souhlasy. Jeden kvůli informaci o případné vý-
hře, jiný kvůli zasílání newsletterů.

Mýtus č. 6: 
Zákazníci mohou nechat 
smazat všechna svoje data
Pokud takovou žádost obdržíte, není vaše po-
vinnost smazat osobní údaje absolutní. Posu-
zujte vždy případ od případu, které údaje jste 
povinní evidovat kvůli zákonným požadavkům 
a které zpracováváte z titulu vašeho „oprávně-
ného zájmu“ – to jsou typicky data od zákaz-
níka, který u vás nakoupil. Musíte je udržovat, 
abyste byli schopni v budoucnu řešit případné 
reklamace, náhrady škody apod. Ale pozor – 
o svém postupu musíte zákazníka informovat. 

Lhůty pro možnost zpracování údajů se 
u jednotlivých důvodů mohou zásadně lišit (činí 
2 až 15 let). Právě proto je důležité mít zpracova-
nou analýzu, kde a jaké údaje uchováváte. 🅚

*Skartování údajů pomáhá dodržovat GDPR. Více informací naleznete 
na www.rexeleurope.com/gdpr.
Chytrá technologie je součástí 300X, 600X a 750X SmarTech

www.rexeleurope.com

PŘIPRAVTE
SE NA 
GDPR

Inteligentní skartovačky 
pro novou generaci
S příchodem platnosti GDPR vyžadují vaše data vysoké 
zabezpečení.  Rexel, jako vedoucí značka na trhu, nabízí 
skartovačky s automatickým podavačem, ve kterém budou 
dokumenty bezpečně uzamčeny během skartace, zatímco 
vy se můžete věnovat něčemu jinému.

Představujeme první skartovačku ovládanou 
pomocí aplikace, která vám oznámí, že skartování 
je úspěšně dokončeno a vaše data jsou v bezpečí.  
Rexel skartovačka. Chytrá skartovačka.
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Případ první: 
Spolu až do smrti. 
Co na to vedení? 
Eva s Petrem pracují společně v re-
klamní agentuře. Oba jsou čerství 
absolventi vysoké školy, mají spo-
lečné zájmy, a  tak si začali rychle 
rozumět nejen po pracovní stránce. 
Ve firmě panuje přátelské ovzduší. 
Nikdo (včetně jejich nadřízeného) 
se nad vztahem nepohoršuje ani ne-
rozčiluje. Občas padne nějaký vtip.

Ne všichni zaměstnavatelé 
jsou ale vztahům na pracovišti 

Zlaté 
pravidlo 

zní: Se šéfem 

ne!

Mezilidské vztahy v kanceláři
9. díl: Kolegové, nebo milenci? 
Dobře si to rozmyslete, varují 
psychologové

S kolegy v práci trávíme více času než doma. Řešíme stejné problémy, prožíváme společně 
úspěchy a nezdary, někdy míváme společného nepřítele. Není divu, že pracovní vztah někdy 
přeroste v něco vážnějšího. Podle průzkumů s tím má osobní zkušenost dokonce celá třetina 
českých zaměstnanců. Na co se připravit, když vzplane láska na pracovišti? 

vztahů mezi zaměstnanci součástí 
pracovní smlouvy. 

Případ druhý: 
Ano, šéfe! Intimnosti 
si nechte na doma
Simona pracuje jako asistentka ře-
ditele, ale všichni kolegové vědí, že 
náplň její práce je mnohem širší. 
Díky tomu má Simona různé úle-
vy a výhody, jako je delší pauza na 
oběd nebo kratší páteční pracovní 
doba. Všechny to štve a na pracoviš-  
ti to vytváří dusnou atmosféru. 

naklonění. Zákon jim neumožňuje milostné po-
měry mezi zaměstnanci zakázat, často se však 
upravují dodatkem ke smlouvě. Ten může sta-
novit, že partneři nesmí být součástí jednoho 
týmu či pracoviště nebo nesmí být ve vztahu 
podřízený – nadřízený. Důvodem k výpovědi je 
až porušení pracovní kázně nebo pokles výkon-
nosti, které s sebou pletky na pracovišti mohou 
přinést. Než se vrhnete do milostného dobro-
družství s kolegou z práce, zjistěte si, jak se k po-
dobným případům staví vedení společnosti. 
Evropa, zvláště severní, je v této věci poměrně 
liberální. Mnohem přísnější je postoj například 
japonských firem, ve kterých je zákaz intimních 
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Hlavně si nezačít nic se šéfem /  
s  podřízenou! Porušení tohoto 
zlatého pravidla může vést k  ne- 
únosné situaci, která může vyústit 
ve skutečný rozkol, zvláště když za-
čne ambiciózní podřízený partner 
zasahovat do vedení oddělení či 
společnosti. Stát se to ovšem může. 
Jak se s tím pak vypořádat? V práci 
se má především pracovat. Abyste 
udrželi potřebné pracovní nasazení 
a dobrou atmosféru na pracovišti, je 
třeba nechat všechny projevy citů 
za dveřmi. V případě, že se do sebe 
zamilují kolegové ve vztahu podří-
zený – nadřízený, je třeba být ještě 
obezřetnější, aby se nerozdmýcha-
ly ve firmě zbytečné konflikty. Vyva-
rujte se intimností s  partnerem na 
pracovišti a nezasvěcujte do svého 
vztahu ostatní kolegy. 

Případ třetí: 
Když to skřípe, 
odchod jinam?
Jana s  Pavlem pracovali v  jednom 
provozu, v  soukromém životě byli 
partneři. Když se rozešli, začal Pavel 
Janu slovně napadat a  pomlouvat 
před ostatními kolegy. Jana nejdřív 
přešla do jiného oddělení a  nako-
nec z podniku odešla.

Málokdo ustojí rozpad vztahu 
natolik rozumně, aby to neohrozilo 
pracovní výkon a  atmosféru v  prá-
ci. V případě konfliktů nebo krachu 

Co dělat, když 
máte vztah 
s kolegou? 
• Zjistěte si, jak se k milostným vztahům na 

pracovišti staví vedení společnosti.
• Zvažte, zda je váš cit natolik vážný, že jste 

odhodláni překonat případné potíže, obhá-
jit se před ostatními kolegy a riskovat místo.

• Popřemýšlejte nad tím, zda by nebylo bez-
pečnější přejít do jiného oddělení, nebo do-
konce změnit práci.

• Oddělujte práci od soukromí. Důvěrnosti 
a soukromé hovory nechte za dveřmi kan-
celáře. Neprobírejte svůj vztah s ostatními 
kolegy.

• Buďte i  nadále týmoví hráči. Nestraňte se 
s partnerem ostatních kolegů.

• Dejte si dobrý pozor, aby neměl milostný 
poměr s kolegou negativní vliv na váš pra-
covní výkon. 

• Připravte si krizový plán. Jak se s partnerem 
zachováme v případě hádek nebo rozcho-
du? 

Flirtování 
je běžné  

33,5 % mužů mělo milostný vztah v práci.
30 % žen mělo milostný vztah v práci.
94 % zaměstnanců přiznává flirty s kolegy. 

(Zdroj: STEM/MARK)

vztahu je podle psychologů nejbez-
pečnější odchod jednoho z  páru. 
Pokud mají milostné potíže kolegů 
negativní dopad na pracovní vý-
sledky a spolupráci s ostatními, pak 
má zaměstnavatel právo zasáh-
nout a  problém řešit. Vždy ovšem 
z profesního pohledu, soukromí za-
městnanců by vedení řešit nemělo. 
Vyplatí se předvídat. Když se zami-
lujete do kolegy, zvažte přechod do 
jiného oddělení nebo rovnou změ-
nu společnosti.

Slovo psychologa: 
Co je v domě, není pro mě
„Ačkoliv počáteční zamilovanost 
může stimulovat k  větším výko-
nům, platí spíše ‚co je v domě, není 
pro mě‘,“ upozorňuje psycholožka 
PhDr. Kateřina Stibalová. Praco-
viště je nejčastějším místem pro 
seznámení, mnohdy to ale přináší 
komplikace pro oba partnery. „Zcela 
jistě existují i partnerství, která jsou 
schopna fungovat, i  když jsou oba 
zaměstnáni v  jedné práci či spolu 
podnikají. Přesto považuji takové 
vztahy za výrazně náročnější. Part-
neři, kteří spolu pracují, často uvá-
dějí, že obtížněji oddělují pracovní 
a osobní život, jsou ochuzeni o po-
cit svobody, cítí ponorkovou nemoc, 
komplikovaná jsou i  případná roz-
hodnutí o odchodu ze vztahu,“ do-
dává Kateřina Stibalová. 🅚

Milostné vztahy na 
pracovišti jsou výrazně 
náročnější. Ne každému 
se podaří oddělit 
soukromý život od 
pracovního. 
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Jestli tedy letos chcete psát něčím skutečně 
originálním, sáhněte po perech z kolekce Pilot 
by Mika. Ohromí vás nejen zářivé barvy a mini-
malistický design, ale i  špičkové technologie, 
díky nimž budete mít ze psaní hned dvojná-
sobnou radost. 

Kterak rodák 
z Bejrútu k perům přišel
Všichni víme, že když chcete uvést v život něco 
unikátního, je dobré se spojit s těmi nejlepšími. 
A tak Pilot oslovil rodáka z  libanonského Bej-
rútu, zpěváka Miku, který nejenže dokáže stvo-
řit skvělé hity, ale také hraje výborně na klavír 

10 PŘEDSTAVUJEME

Pilot slaví 100 let 
s hvězdnou kolekcí Mika

Letošní rok je pro příznivce japonské značky Pilot velkým svátkem. Společnost totiž 
oslaví 100 let od svého založení. V duchu oslav se nese i nová limitovaná kolekce Mika, která vznikla 

ve spolupráci se stejnojmenným britským hitmakerem. A tak stejně jako popový král Mika dobyl svět 
svými radostnými melodiemi a neutuchajícím drivem, jsou i pera z nové kolekce s jeho jménem 

ztělesněním hravosti a pestrobarevné nekonvenčnosti. 

a  při svých koncertech předvádí 
jedinečnou show. Kdo zažil Miko-
va vystoupení, ví, že svou energií 
a  nefalšovaným entuziasmem 
ovládne publikum během několi-
ka vteřin. Ale zpátky k perům. Mika 
a  jeho sestra Yasmina, známá 
pod uměleckým jménem DaWack, 
se při hledání vize pro speciální 
jubilejní edici nechali inspirovat 
svým exotickým rodištěm, kde 
se mimochodem narodil i  herec  
Keanu Reeves a  své kořeny má 
také zpěvačka Shakira. Dalším 

zdrojem nápadů pro ně byla i dlouhá historie značky Pilot. 
A protože jsou Mika a Yasmina milovníky všeho krásného, 
obklopili se také vším, co mají rádi a co dělá svět tak pest-
rým. Zrodila se tak edice per, která je plná nekonvenčnosti, 
zábavy a jedinečné energie.

Bláznivé nápady, které vás budou bavit
Dnes již legendární produktová řada stiskacích gelových 
rollerů G-2 s ergonomicky tvarovanou rukojetí pro pohodl-
né držení a snadné psaní získala „nový kabát“. Tak schvál-
ně. Co mají společného bóje, banán a  volské oko? V  reál-
ném životě zdánlivě nic. V  Mikově světě jsou to zábavné 
motivy, které „gédvojku“ zdobí. Bílé komponenty rolleru do-
plněné barevnými motivy vytvářejí vysoce atraktivní kom-
pozici produktu. 

Vypouklý jako buřinka, klobouk houby nebo brýlová 
čočka. Právě křivky a kulaté linie daly tvář vůbec prvním gu-
movacím rollerům FriXion Ball, a navíc podtrhly jejich tvar. 
Barevné vzory zdobí tělo rolleru, této jedničky mezi školáky, 
zatímco víčko zůstává jednobarevné. 

Gumovací rollery FriXion Clicker 07 se od svého před-
chůdce Ballu odlišují stiskacím mechanismem, a jsou pro-
to více oblíbené u starších školáků, studentů a dospělých. 
I  proto se na potisku těla objevují motivy hada, blesku 
nebo rybí kostry. 

Co se týká technologií, můžete vybírat jak mezi gelovým 
nebo gumovacím inkoustem, tak mezi stiskacím mecha-
nismem nebo rollerem s víčkem. Stejně tak je na vás výběr 
samotného motivu potisku, což vám opravdu nezávidíme. 
Mikovy vynalézavé grafické vzory jsou plné výbušných ba-
rev a budou vás bavit opravdu všechny. 🅚

Pilot je jedním z mála světových 
výrobců, kteří jsou schopni si sami 
zajistit a provést všechny kroky 
potřebné k výrobě psacích potřeb. 
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Pilot vzdává hold 
planetě Zemi 
Pilot ve své produkci nezapomíná ani na životní prostředí. V sou-
ladu s filozofií společnosti a s přáním chránit životní prostředí 
vytvořil první recyklované psací potřeby s označením BeGreen. 
K zachování přírodních zdrojů přispívá Pilot i tím, že 80 % všech 
vyrobených per má vyměnitelnou náplň, proto není nutné je po 
vypotřebování inkoustu vyhodit. 

MIKA VTĚLIL 

DO KOLEKCE 

NEKONVENČNOST 

A RADOST. 

LIMITED EDITION

let #happywriting

Pilot: synonymum pro 
inovativní psaní 
Jak a kde se ale zrodila ikonická značka Pilot, která dokázala, že 
psací potřeby nejsou jen nudně vypadající předměty? Víte, že 
první pera Pilot byla v Japonsku vyrobena už v roce 1918? 



12 APLIKACE PRO ŽENY

Ajťáci ženám. 
Mobilní aplikace určené 

především ženám

Jen si to přiznejte. Svůj chytrý mobil nosíte úplně všude s sebou jako svou další ruku, mozek nebo 
dítě, ke kterému hoříte bezpodmínečnou láskou. A když už je telefon tím nejdůležitějším nástrojem naší 

každodenní existence, pak je dobrý nápad udělat si trochu jasněji v aplikacích, které v něm 
můžeme mít. Předpokládáme, že většina z nás používá aplikace pro sociální média a aplikaci pro 

kalkulačku minimálně jednou denně. Jenže věděli jste, že existují appky stvořené 
pro potřeby žen? 

Jasně, technologie jsou stále doménou mužů, 
ale už i pánům v Silicon Valley došlo, že polovi-
na jejich zákazníků je opačného pohlaví. Takže 
jí začali vycházet poněkud více vstříc. Ať už jde 
o  sledování cen oděvních značek, pátrání po 
vaší oblíbené kavárně nebo trenažér pro výběr 
příští barvy vašich nehtů – na všechno jsou 
appky. To, které stojí za to, abyste se pro ně 
vzdaly nějakého toho místečka na svém úlo-
žišti, už necháváme na vašem uvážení. A ještě 
pro pořádek, všechny aplikace v našem výběru 
jsou zdarma a dostupné pro operační systém 
iOS i Android. 

Happy Kids Timer
Skvělý nástroj, který pomůže na-
učit vaše děti vstát a vypravit se do 
školy bez vaší nutné přítomnosti – 

tak, aby odešly včas, s  tou správnou výbavou 
a tam, kam mají. Vlastně to není ani tak aplika-
ce pro vás, spíš pro ně. Provede je kompletně 
ránem od buzení přes čištění zubů až po ustlá-
ní postele. Plus obsahuje roztomilé animace 
a údernou hudbu, která jim pomůže udržet po-
třebné tempo a dostane je tak z domu v pravý 
čas. 

Cozi Family Organizer
Překvapivě snadný způsob, jak udr-
žet systém v  rodinném dění. Sdíle-
ním seznamů úkolů, rozvrhů, schů-

zek a nákupních seznamů zajistíte, že každý člen 
domácnosti ví, kde a kdy jsou ostatní a co je po-
třeba udělat či nakoupit. Milion uživatelů už díky 
téhle appce zažívá o něco menší rodinný chaos, 
než je obvyklé. 

Nike+ Training Club
Jestli nějaká značka opravdu rozu-
mí fitness, pak je to Nike. Bez ohle-
du na to, jakou aktivitu nebo úro-

veň obtížnosti hledáte, appka Nike+ Training 
Club zaměřená na cvičení pro ženy vás dokáže 
zvednout z gauče a dostat do formy. Všechny 
z více než 100 tréninkových programů sestavili 
mistři v oboru ve službách legendární značky. 

OPI Nail Studio
Nejste si jistá, jestli by na vašich 
nehtech vypadala ta barva dob-
ře? Tahle aplikace od specialistů 

na lakování vám poskytne příležitost vyzkou-

šet vámi vybraný odstín přímo na 
svých vlastních nehtech bez ja-
kýchkoliv závazků a nutnosti zba-
vovat se ho narychlo a  likvidovat 
si zbytečně chemií nehty. Už nikdy 
nebudete muset litovat, co jste si 
to proboha zase vymyslela za ex-
periment. 

ShopStyle
Aplikace pro všechny 
shopaholičky a  milov-
nice módních trendů 

je ultimátním průvodcem po chyt-
rém nakupování. Nabízí tuny skvě-
lých vyhledávacích a prohlížecích 
funkcí, a navíc ještě možnost „sale 

alert“, která vám dovolí zaškrtnout si jednotli-
vé kousky, značky nebo kategorie a pošle vám 
e-mail s  informací, kde a  kdy přesně budou 
k mání ve slevě. Už žádné pocity viny kvůli dal-
ším novým lodičkám!

Flipboard
Appka pro ženy (nebo kohoko-
liv), kdo chce zůstat informován 
a  mít přehled o  tématech, která 

ho zajímají, aniž by se musel denně probírat 
veškerým tiskem – to je Flipboard. Poskytuje 
uživatelsky příjemnou platformu časopisové-
ho formátu, která vám vyzobe obsah zpravo-
dajství i  sociálních médií na míru. Zkrátka to 
nejlepší z článků a témat, která vás právě pálí 
nebo zajímají. 



Mobilní aplikace 
se začaly zaměřovat 
na ženy.
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Treatwell
„Meeting padá, vzhůru na manikú- 
ru!“ I  tak by se dal přeložit jeden 
z  mnoha sloganů aplikace, která 

sice není určena exkluzivně pro ženy, nicmé-
ně její marketing a design jsou tímto směrem 
nastaveny. Kromě umu plánovat rychle a (díky 
bohu) diskrétně, nabádá uživatele také k psa-
ní recenzí. Tím vytváří unikátní databázi ve sty-
lu „ženy doporučují ženám“. Sháníte-li ověřené 
depilační studio tam, kde se zrovna – kdekoliv 
na zeměkouli – vyskytujete, voilà, Treatwell 
vám ho najde. 🅚
 

Aplikace Spotify

GOOGLE 

PLAY NABÍZÍ 

2 800 000 

APLIKACÍ.

Starbucks
Jestliže nejlepším přítelem člově-
ka je pes, pak Starbucks appka je 
nejlepším přítelem každé na kávě 

závislé ženy. Ale vážně, takhle appka myslí na 
všechno: věrnostní programy, speciální nabíd-
ky, vyhledávač poboček, mobilní platby a mno-
hem více. Jen tu vůni čerstvé kávy obstarat 
neumí. 

Spotify
Dnes snad už žádná milovnice hud-
by bez ní nevyráží na cestu. Ať už 
používáte verzi zdarma, nebo jste se 

rozhodla upgradovat na prémiovou verzi s off-li-
ne funkcemi, Spotify vám strčí do kapsy veške-
rou vaši oblíbenou hudbu najednou.

Evernote
Pro multifunkční organizátorky 
neexistuje žádná užitečnější app-
ka, než je Evernote. S  její pomocí 

si utřídíte poznámky, nápady, seznamy úkolů, 
obrázky a  mnohem víc. Navíc se umí sesyn-

chronizovat se všemi vašimi chytrými udě-
látky. Pokud toužíte po osobním asistentovi, 
Evernote je štědrou odpovědí na vaše tajné 
modlitby.

myPill
Pokud máte to štěstí, že vás dávky 
hormonů, které konzumujete ve 
svých antikoncepčních pilulkách, 

ještě nepřipravily o veškeré emoce, pravděpo-
dobně se jednou za čas ocitáte v panice kvůli 
tomu, jestli jste si pilulku vzala a kdy. Zatímco 
upomínky či budík na telefonu můžete pros-
tě odcvrnknout do prázdna nebo se naopak 
mohou hlasitě ozývat uprostřed meetingu či 
při katarzi divadelního představení, aby vám 
připravily horkou chvilku, myPill vám posílá 
pouze tiché připomínky i  poté, co je jednou 
odmítnete. Virtuální tablíčko umožňuje odškr-
távat si jednotlivé pilule a  vy si pak snadno 
kdykoliv ověříte, jestli jste si vzala „pondělí“ 
opravdu nebo jste si jenom vzpomněla, že si 
ho vlastně chcete vzít, a  tím to zhaslo. A  sa-
mozřejmě vám také naplánuje příští měsíc. 



14 TÉMA

Když se papír snoubí 
s digitálním světem

Tenké hliníkové pero s ukrytou kamerou sleduje a digitalizuje to, co jste si na schůzce, 
v kavárně nebo jen tak v rychlosti doma napsali či nečmárali. Vše je v reálném čase přenášeno do vašeho 

mobilního zařízení. Jestli si myslíte, že vám popisujeme scénu z nějakého sci-fi filmu, tak se pletete. 
Jedná se o realitu zvanou inteligentní psaní, kterou před dvěma lety na trh uvedla firma Moleskine. 

Od té doby si Moleskine Smart Writing Set získal srdce nejen mnoha digitálních nadšenců, 
ale i zastánců tradičních papírových poznámek. 

Vesele tak můžete měnit 
a  upravovat to-do listy, převést si 
ručně psané písmo do digitálního 
textu či sdílet soubory mezi sebou. 

Inteligentní pomocníci
Pokud jde o chytré pero Pen+, roz-
hodně nečekejte jen obyčejnou 
„psací potřebu“. Potěší vás nejen 
jeho elegantní design s  hrotem, 
který se podobá plnicímu peru, ale 
i to, co Pen+ umí, což je především 
přesný záznam pohybů vaší ruky. 
Věřte, že to, co právě píšete, uvidíte 
v poměru 1 : 1 na displeji buď v reál-
ném čase, anebo  dodatečně, až se 
připojíte do aplikace s perem plným 
vašich poznámek. Součástí balení 
jsou i dvě standardní černé náplně 
a  USB kabel pro nabíjení pera. To 
mimochodem vydrží až pět hodin 
nepřetržitého psaní! Uživatelsky 
přívětivá je už zmíněná aplikace 
Moleskine Notes, jež je dostupná 
pro iPhone i  Android. A  pozor, po-
mocí aplikace lze měnit tloušťku 
čáry i vybírat barvy během procesu 
psaní, kreslení či čmárání. Navíc ap-
likace díky peru sama od sebe po-
zná, že jste otevřeli a začali psát na 
novou stránku sešitu.
A  až sešit popíšete celý, nemějte 
obavu, že tím toto analogově-digi-
tální přátelství skončí. Stačí, když si 
pořídíte nový papírový tablet. Na-

Součástí zápisníků 
Moleskine Evernote je 
předplatné Evernote 
Premium na tři měsíce 
a barevné nálepky 
Smart.

O tom, že zápisníky Moleskine zná každý, se jistě 
přít nemusíme. Ovšem touto ikonou všech zá-
znamníků nápadů a vzpomínek nabídka tradič-
ního italského výrobce zdaleka nekončí. Dnes 
v jeho portfoliu najdete také psací potřeby, tašky, 
batohy, peněženky, pouzdra na pera a na telefo-
ny, cestovní lampičky a také už zmíněný Moleski-
ne Smart Pen+. Toto chytré řešení kombinuje 
důvěrně známé psaní nebo kreslení do vašeho 
oblíbeného zápisníku s  pohodlnou moderní 
technologií. Díky tomu můžete mít své rukou 
psané zaznamenané jak na papíře, tak digitálně 
ve svém mobilu, počítači nebo tabletu. Nevěříte? 
Čtěte dál. 

Úkoly na papíře i v mobilu
Moleskine Smart Writing Set firma představila 
v  roce 2016 a  kombinace papírového tabletu 
s pevnou vazbou, inteligentního pera a mobilní 
aplikace se rázem stala nepostradatelným po-
mocníkem všech, kdo si život bez poznámek, 
nejrůznějších náčrtů a kreseb ve svém zápisní-
ku Moleskine nedovedou představit. A jak to celé 
funguje? 

Jednoduše. Něco napíšete do zápisníku 
Moleskine na speciálně upravený papír, který je 
uzpůsoben pro práci s  chytrým perem, a  to se 
následně v reálném čase synchronizuje s vaším 
telefonem, tabletem nebo počítačem. Musíte 
v něm mít ale nainstalovanou aplikaci Moleskine 
Notes, která zachycuje vaše písemné poznám-
ky digitálně. Navíc v  digitální podobě je možné 
text editovat, barevně zvýrazňovat (což se na 
papír zpět nepromítne) nebo sdílet s ostatními 
prostřednictvím různých aplikací a  cloudových 
služeb. 

Novinka pro léto: 
pero Moleskine 
Pen+ Ellipse 
Letos v květnu uvede Moleskine na trh nové pero 
Moleskine Pen+ Ellipse, které ještě víc podpoří 
vaši kreativitu a  produktivitu. Pracovat a  tvořit 
tak můžete kdykoliv a kdekoliv. Pero Pen+ Ellip-
se vás uchvátí minimalistickým designem, jehož 
zaoblené okraje kopírují nadčasový look legen-
dárních černých zápisníků Moleskine. Pero má 
i praktickou výhodu: Jednoduše jej můžete při-
pevnit na používaný zápisník. 

Díky peru Pen+ Ellipse bude váš každý tah, 
skica či myšlenka zhmotněná na papíře zachy-
cena v  reálném čase a  přenesena do vašeho 
mobilního zařízení. To všechno za pomoci ap-
likace Moleskine Notes a  technologie Ncoded, 
která peru umožňuje rozpoznat jednotlivé strán-
ky vašeho zápisníku. 
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víc zápisník nemusí být nutně jen černý, vybírat 
můžete hned z několika barev i  liniatur vnitřku, 
v nabídce je buď linkovaný, nebo tečkovaný Mo-
leskine. 

Sdílení je nyní tak jednoduché
Nespornou výhodou Moleskine Smart Writing 
Setu je i sdílení poznámek, které můžete násled-
ně exportovat v  nejrůznější formátech a  posí-
lat do světa. Můžete si vybrat, zda chcete písmo 
v klasickém textu, k odeslání jako PDF či obrázek 

nebo jej nahrát na cloud. K dispozici je také iko-
na e-mailu v horním rohu každé papírové stránky. 
Když zároveň kliknete na tlačítko Pen+, aktivujete 
výzvu k okamžitému odeslání. 

Spojení Moleskine a Evernote
A  aby toho nebylo málo, spojila se společnost 
Moleskine s  populární aplikací Evernote, kte-
rá usnadňuje organizaci poznámek, výstřižků 
z  internetu nebo odkazů, jež potřebujete pro 
svou práci nebo prostě jen pro zábavu. Vznikl 

tak zápisník Moleskine Evernote, který dokáže 
digitalizovat a  následně přehledně procházet 
vaše poznámky pomocí nálepek, ze kterých se 
při digitalizaci stanou štítky. Hledání ve vytvoře-
ných souborech tak už nikdy nebude nekoneč-
né. Princip fungování je opět velmi jednoduchý. 
Stránky zápisníku jsou navržené tak, aby je bylo 
možné vyfotit mobilní aplikací Evernote, která je 
převede do podoby digitálních zápisků, a vy tak 
budete mít navždy uchované vaše cenné po-
známky, vzpomínky nebo nápady. 🅚

Přesný 

záznam pohybů 

vaší ruky.
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Pusťte se do nové kanceláře! 
Pomůžeme vám! 

Jaká by měla být? Především praktická, aby mohla dobře plnit svou funkci, světlá a prostorná, 
abyste v ní měli přehled a možnost se „nadechnout“, střídmá a elegantní, aby dobře reprezentovala 

a nerušila vaše soustředění, a hlavně zařízená kvalitním nábytkem. 

Co vlastně od kanceláře očekáváte? Chcete, 
aby v ní lidé podávali dobré pracovní výkony 
a aby díky nim byla vaše firma úspěšná. Proto 
se v  ní musí cítit dobře a  spokojeně. Jen tak 
mohou pracovat opravdu naplno. V  kance-
láři, kde je nábytek „každý pes jiná ves“ a na 
pracovním stole je vidět, že u  něj před vámi 
sedělo tak 15 lidí, příliš pohody necítíte. Takže 
ano, vyplatí se investovat do nového vybave-
ní, které je moderní, funkční, designově čisté 
a kvalitní.     

Rozmístění je klíčové
Nejprve si prostor projděte, klidně si ho překres-
lete na papír. Uvědomte si, co se bude v kance-
láři odehrávat, jaké funkce bude plnit, kolik lidí 
v  ní bude pracovat... Je to prostor, kde bude 
sedět pět nebo patnáct lidí, budou pracovat 

V kanceláři 
trávíme třetinu 
života, takže se 
vyplatí o jejím 
zařízení přemýšlet 
a investovat 
do něj.  

samostatně nebo v  týmu? Budou potřebovat 
prostor pro jednání o  společných projektech 
nebo místo pro schůzky s klientem? Důležité je 
také umístění dveří a kudy vedou komunikační 
koridory.

Máte-li v tomhle jasno, můžete rozmísťovat 
nábytek. Měli byste samozřejmě vědět, kolik 
kusů nábytku potřebujete. A  to nejen pracov-
ních stolů a  židlí, ale i  kontejnerů ke stolům, 
skříněk na písemnosti a šanony, konferenčních 
stolů… Pokud máte kompletní seznam velkých 
kusů, začněte od stolů. Ty by ideálně neměly 
být čelem k oknu, aby vás nerušil výhled nebo 
přílišné slunce, ale ani zády ke dveřím, abyste 
neměli „nechráněná záda“. A je-li stolů víc (ved-
le nebo naproti sobě), je dobré myslet na dělicí 
příčky, které poskytnou pocit většího soukromí 
a klidu na práci. 

Mají osobní 
věci 
v kanceláři 
místo?
Rozhodně mají, ale všeho s  mírou. 
Je třeba brát ohled na ostatní a re-
spektovat je. Klidně si na stůl dejte 
rodinnou fotku, ale velkoformátový 
plakát nad vaším stolem už je asi 
moc. Máte rádi květiny? Nic proti, 
ovšem jakmile se z  vašeho stolu 
stane botanická zahrada rozrůstají-
cí se ke kolegům, je dobré přibrzdit. 
Stejně tak vaše kolo, na němž jste 
ráno přijeli, nepatří do společné-
ho prostoru, kde překáží ostatním 
a špiní koberec.    
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Nespokojte se 
s průměrem, 
chtějte to nejlepší
Pokud pro svou kancelář hledáte kvalitní, prak-
tický a  variabilní nábytek s  nadčasovým de-
signem, máme pro vás ideální řešení. ACTIVA je 
totiž certifikovaným prodejcem značky Hobis, 
kancelářského nábytku od renomované české 
firmy. 

Hobis nabízí v devíti barevných provedeních 
pracovní, jednací a kancelářské stoly, zásuvkové 
kontejnery, kancelářské skříně, ale i recepce, ku-
chyňky a spoustu doplňků. 

Díky materiálům od prověřených evrop-
ských výrobců a špičkovému zpracování si je vý-
robce svými výrobky jistý a nabízí je tak s pětile-
tou zárukou. Samozřejmostí jsou krátké dodací 
lhůty, certifikáty hygienické nezávadnosti a kva-
lity, ale také certifikát Ekologicky šetrný výrobek.

S  vhodným výběrem vám pomůžeme, ale 
můžete využít i 3D návrháře kanceláří na našich 
stránkách. Součástí naší nabídky je také ověření 
technické návaznosti vybraných položek (i pří-
mo v kanceláři zákazníka), stejně jako zajištění 
dodání a odborné montáže. 

obchod.activa.cz/hobis/

Feng-šuej a vaše kancelář
Základem tisíce let starého čínského učení je myšlenka harmonie toku energie a její 
vliv na naši psychiku. V současnosti je velmi populární a uplatňují ho i čelní světoví 
interiéroví návrháři při návrzích pracovního prostoru. 

I když si možná říkáte, že na takové věci nevěříte, určitě jste už někdy pracovali 
v kanceláři, kde jste se necítili dobře, nebo jinde naopak skvěle, byť nevíte proč. A to 
je právě feng-šuej, nebo chcete-li psychologie prostoru. 

Pokud tedy zařizujete nebo rekonstruujete kancelář, zkuste pár základních pra-
videl pro fungování psychologie prostoru. A pozorujte, co to s vámi a s kolegy dělá, 
jak se vám pracuje a jaká je v kanceláři nálada. Zásadní totiž je, aby se lidé v kanceláři 
cítili dobře a aby jim prostor neubíral, ale naopak dodával energii. 
• Stůl umístěte co nejdále od dveří, ideálně bokem k oknu a s přehledem přes 

celou místnost. Pokud to nejde, respektujte alespoň pravidlo, že židle nesmí být 
zády ke dveřím. Naopak pevná stěna za zády poskytuje oporu.

• Čistě bílý nebo šedý interiér není příliš stimulující, takže se nebojte použít barvy. 
Ideální jsou chladnější, tlumené pískové nebo zelené tóny, ale můžete si dopřát 
i nějaký výrazný barevný akcent, a to třeba na obrazech.  

• Rostliny do kanceláře rozhodně patří, pokud možno s kulatými listy (jako min-
ce), velmi vhodné jsou i  citrusy. Vyhněte se mrtvým, tedy sušeným rostlinám 
a kaktusům. 

• Máte-li možnost, umístěte do kanceláře nebo recepce akvárium nebo fontánku. 
Voda je symbolem úspěchu a bohatství. 

Základem je 
pracovní stůl a židle
U  pracovního stolu sedíme skoro 
celý den, takže stejnou pozornost, 
jakou věnujete třeba výběru poho-
dlné postele, byste měli věnovat 
pracovnímu stolu a  židli. Kvalita 
a ergonomie jsou dvě hlavní zása-
dy. Nevyhovující vybavení nám ničí 
páteř, klouby, oběhovou soustavu 
i  náladu. Zkrátka jste-li po celém 
dni v práci rozlámaní, je to špatně.

Myslete na světlo
Světlo je důležité. A v kancelářích, 
kde pracuje víc kolegů, je občas 
těžké shodnout se, zda svítit umě-
lým světlem nebo se spokojit s při-
rozeným. Mix obou variant je podle 
odborníků pro naše oči škodlivý, 
ale každý máme jinou potřebu in-

tenzity světla na práci. Řešením jsou lampičky, 
které navíc mohou být zajímavým designovým 
prvkem.   

Nezapomínejte na detaily
Při zařizování myslíme hlavně na nábytek. Ov-
šem to rozhodně není všechno. V  kanceláři 
trávíme třetinu dne, takže bychom tam měli mít 
vše, co potřebujeme k  fyzickému i  psychické-
mu pohodlí. Praktické věci jako věšáky (skříně) 
na kabáty, odpadkové koše, odkládací nebo 
konferenční stolky, podložky pod židle, nástav-
ce či držáky kabelů jsou detaily, které nám do-
kážou velmi zpříjemnit práci. A  mimochodem, 
i nějaké to umění, ať už jakékoliv, má v kanceláři 
své místo. 

Když máte prostor, je také dobré vytvořit re-
laxační kout. Místo, kde si můžete na chvíli sed-
nout do pohodlných křesílek nebo na pohovku, 
vypít si kávu s  kolegou, vypnout a  být zkrátka 
neformální. 🅚

VZDUŠNÁ, SVĚTLÁ, 

PRAKTICKÁ – TAK 

VYPADÁ MODERNÍ 

KANCELÁŘ. 



18 MÓDA V KANCELÁŘI

Máte co na sebe?

Nevyznáte se v módních trendech, ale musíte se do práce oblékat elegantně, reprezentativně a podle módy? 
Jestli vyhlížíte každý rok jaro s pocitem úzkosti a bojíte se, co zase budete muset ze šatníku vyhodit 

a co naopak koupit, poradíme vám. Nemusíte si pořizovat extravagantní výstřelky, stačí si vybrat podle svého.

Pokud nechcete následovat módní trendy a vy-
znáváte spíš konzervativní „business“ klasiku, 
i  letos si vystačíte s  osvědčeným sakem, jed-
noduchou pouzdrovou nebo áčkovou sukní 
a úzkými kalhotami. Oživte je šátkem, páskem, 
botami nebo kabelkou v  aktuálních barvách 
a vzorech a budete mít vystaráno na celou se-
zonu. Pro ty z vás, kdo chtějí trochu experimen-
tovat, tu máme horké módní tipy.  

Rozkvetlý rok 
Hlavním motivem módy pro rok 2018 jsou kvě-
tiny. V jakékoliv podobě, velikosti a barevnos-

ti. Vyberte si. Milujete květované šaty a  suk-
ně? Doplňte je neutrálním nebo pastelovým 
sakem a  botami a  na jednání s  obchodními 
partnery budete působit elegantně i  žensky. 
Květinovými motivy se zdobí i topy, saka, kal-
hoty nebo overaly, které se letos zase vracejí. 
Minimálně do prvních mrazíků tak můžete jen 
kvést. 

Pruhy a puntíky 
Stále žijí! Navzdory květinové invazi. A  tady 
nezáleží na velikosti – nosí se elegantní úzký 
proužek, stejně jako široké, opravdu široké pru-

Růžový blazer / ORSAY / 999 Kč

Chcete držet krok? 
Osvědčenou 
elegantní klasiku 
stačí oživit doplňky 
v módních barvách 
či vzorech!  

Šaty bez rukávů / ESPRIT / 2 299 Kč
HM



19

Mimochodem, 
pánové, móda?  
Možná si myslíte, že módní trendy jsou jen pro 
„mladé a  neklidné“, ale kdepak! Nikdo nečeká, 
že se do kanceláře nebo na jednání s klientem 
obléknete do posledních módních výstřelků, ale 
měli byste mít alespoň trochu přehled. Zákla-
dem je nepochybně dobře padnoucí oblek nebo 
kalhoty, klidně úplná klasika, ale košile a kravaty 
by měly prozrazovat vaši snahu držet krok s do-
bou. Dámy mohou kolegům s  jejich módním 
zápasem pomoci. Stačí pochvala nebo milá po-
známka… 

Foto: archiv firem

hy, často v působivých barevných kombinacích. 
Ať už si pořídíte kalhoty s  klasickým pánským 
proužkem, sukni nebo maxi šaty s pruhy v bar-
vách moře, stále budete stylová. Jestliže upřed-
nostňujete decentní ženskost, můžou vám vy-
hovovat puntíky. Nehýří sice barvami, zato jsou 
nadčasové a hravé. A hodí se opravdu k čemu-
koliv. Dokonce i k proužkům.   

Kostky v každé podobě
Tak tohle je naprostá klasika, která naše skříně 
neopouští. Klidně si pořiďte skotskou (kostku!), 
pepito nebo mřížku, ale hlavně nějakou! A bu-
dete v  kanceláři za hvězdu, která ví, o  co jde. 
Kostka skvěle vynikne na čemkoliv a v jakéko-
liv barvě. Decentní šedá nebo černá se hodí na 
kalhoty nebo kostýmek, pestřejší barvy zase na 
sukni, kterou můžete doplnit jednobarevným 
topem. 

Růžová barva, kam se podíváš
To je opravdu barva roku 2018. Můžete ji no-
sit v  ostře bonbonové verzi, jako malinovou či 
v  pastelových tónech. Nosí se na sakách, to-
pech, kalhotách, botách i  kabátech. Vyznává-
te-li v oblékání barevný minimalismus, pořiďte 
si alespoň růžový šperk nebo šátek. Budete za-
ručeně IN. Skvěle ladí i s modrou, která je další 
letošní favoritkou.  

Široké nebo cigaretové, vyberte si
Řeč je samozřejmě o  kalhotách. Upřednost-
ňujete-li úzké nohavice, máte velký výběr ze 
spousty barev a vzorů. I  letošek totiž přeje ci-
garetově štíhlým nohavicím, ideálně ke kotní-
kům. Ale pokud se chcete odlišit a jste šťastnou 
majitelkou dlouhých štíhlých nohou, vsaďte na 
letošní hit – skutečně široké kalhoty. Mohou být 
dlouhé až na zem nebo ke kotníkům. 

Nezapomínejte na vůni
Můžete mít jednu oblíbenou, svou osobní 
„značku“ nebo ji měňte podle nálady, příležitos-
ti a ročního období. Ale rozhodně by to měla být 
vůně decentní a milá i okolí. V kanceláři by po 
vás neměl hodinu viset těžký kořeněný obláček. 
Dámy a  pánové, i  to, jak kolegům „voníte“, má 
vliv na vaše vztahy v týmu.  🅚Cardigan / ORSAY / 699 Kč Kalhoty ke kotníkům / HM / 699 Kč

Bavlněné šaty s potiskem / ESPRIT / 1 999 Kč
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Nejčastější módní 
omyly a přešlapy 
v kanceláři
To, jak náš zevnějšek působí na kolegy v kan-
celáři nebo na partnery při obchodním jednání, 
má zcela zásadní vliv na naše pracovní vztahy. 
Čeho bychom se tedy měli vyvarovat a na co se 
naopak zaměřit, aby na nás byla radost pohle-
dět? 
• Neodhalujte víc, než je třeba. Dámy by si 

měly dát pozor na hluboké výstřihy, příliš 
krátké sukně nebo prosvítající prádlo. Ale 
i pánové by měli zvážit průsvitnost košile 
nebo délku ponožek k  obleku. Zaujměte 
svou osobností a tím, co říkáte.

• Legíny jsou hitem, ale rozhodně to nejsou 
kalhoty. Dámy, pokud je chcete nosit, pak 
jen s delší tunikou nebo kratšími šaty. Po-
dobně opatrně je třeba volit model k čer-
ným nebo síťovaným punčochám. Čím 
kratší sukně, tím lacinější výsledek. 

• Máte-li volnější dress code, klidně může-
te nosit sportovnější bundy, ale všechno 
má své meze. Lyžařské nebo outdoorové 
bundy jsou už za nimi.  

• Léto svádí k  méně formálnímu oblečení, 
protože oblek tíží. Ale pánové, vyvarujte 
se havajských košil a triček s vtipným ob-
rázkem. To je oblečení na víkend nebo na 
teambuilding, nikoliv do kanceláře.

• Přezuvky nechte doma, do kanceláře ne-
patří. Je to práce, ne váš obývák. I  když 
máte „fajn partu“, je to pořád společenské 
setkávání. O  formálních schůzkách ne-
mluvě. Přezuvkami dáváte okolí signál, že 
je vám jedno.

• Můžete mít sebedokonalejší outfit, ale 
jakmile „nevoníte“ nebo máte po víkendu 
na zahradě neupravené ruce, je všechno 
pryč.  

• Výrazné doplňky? Ano, ale vždy jen jeden 
kousek. Můžete mít (přiměřeně) výrazné 
náušnice, náhrdelník, prsten nebo šátek, 
ale nikdy ne všechno najednou.

• Dnes se vám něco nepovedlo a nemůžete 
to před schůzkou už napravit? Raději na 
to neupozorňujte a  zkrátka dělejte, že to 
neexistuje. Známe to všichni, tak proč to 
rozmazávat. 

Kde hledat inspiraci?
www.pinterest.com
www.fashiondioxide.com
www.omgoutfitideas.com 
www.girlwithcurves.com

Halenka s volánkovým rukávem / HM / 399 Kč

Náušnice se skleněnými 
korálky / HM / 299 KčTaška s uzlíky / ESPRIT / 2 299 Kč

LEŽÉRNÍ 

A POHODLNÉ ‒ 

TO JE HESLO 

LETOŠNÍ 
MÓDY.

NEXT
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Prvňáčci, v plné výbavě na start!

První školní den je velkým milníkem v životě dítěte a také velkým zlomem v chodu celé rodiny. 
Přípravy se nesmí podcenit, výbava do první třídy se nakupuje s předstihem, a mnohdy ještě po celé září.

Co by v ní nemělo chybět a co je naopak zbytečné?

Začněte koupí kvalitní aktovky nebo školního 
batohu. Jakmile má budoucí prvňáček tašku 
doma, těšení se na školu bude ještě větší. Při 
výběru dbejte na materiál a především na tvar. 
Aktovky bývají pro děti vhodnější, protože mají 
přehlednější vnitřní uspořádání a  pevnější 
záda, záleží však také na tělesné konstituci dítě-
te, protože aktovky bývají širší – drobná dívenka 
by neměla nosit příliš širokou aktovku. Pokud 
váš malý školák trvá na modernějším batohu, 
vybírejte takový, který je vhodný pro šesti- sed-
mileté dítě co do velikosti, tvaru a pevnosti, ne-
nechte se přemluvit ke koupi obyčejného měk-
kého textilního batohu jen proto, že je na něm 
potisk Spidermana či Elsy. 

Jak se pozná správná školní taška
Školní batoh či aktovka by měly splňovat da-
nou normu pro školáky, měly by mít pevná 
a anatomicky tvarovaná záda (nejlépe s odvě-
tráváním), nastavitelné popruhy (polstrované, 
aby neškrtily na ramenou, rovněž by se neměly 
dotýkat krku) a  být co nejlehčí (podle normy 
maximálně 1,2 kg pro první stupeň). Aktovka 
by neměla být širší než ramena dítěte a nemě-
la by být umístěna výše než ramena. Nezbytné 
jsou reflexní prvky (pásky), některé tašky mají 

Rodiče, 
šetřete moje 
záda!  
• Nekupujte zbytečně těžké 

věci, jako jsou například kar-
tonové desky.

• Zvažte, zda nepostačí jed-
nopatrový penál místo třípat-
rového.

• Dejte ráno do láhve jen kapku 
sirupu či šťávy – vodu si dítě 
může samo napustit ve škole.

• Školní věci, které doma nepo-
třebujete, nechávejte uložené 
ve škole.

• Deštník je zbytečný, lehká 
pláštěnka postačí.

• Kontrolujte v  rámci večerní 
přípravy, co dítě druhý den 
bude ve škole potřebovat 
a co může zůstat doma. 

dokonce LED světelné pruhy pro zvýšení bez-
pečnosti. Užitečným bonusem je nepromokavý 
materiál (nečekejme, že budou prvňáčci použí-
vat pláštěnku či deštník), dále boční přihrádka 
na láhev (lepší je nosit ji zvlášť, aby se nepolily 
sešity), okénko na jmenovku, případně okénko 
na rozvrh, poutko nebo přihrádka na klíče.  
Náš tip! Kvalitní pevný školní batoh či aktov-
ka se mimo jiné poznají podle toho, že když 
se prázdné postaví na zem, samostatně stojí. 

Penál a jak ho naplnit 
Základní školy většinou ještě před letními 
prázdninami (či nejpozději první školní den) 
poskytnou rodičům seznamy, co vše bude do 
první třídy potřeba. Týká se to především obsa-
hu penálu. Držte se seznamu a nekupujte zby-
tečnosti navíc, jen tím budete zatěžovat záda 
svého školáka.

Děti sice milují vícepatrové penály, protože 
se v  nich dá všechno dobře uspořádat, před 
koupí penálu však není na škodu zjistit si, jaké 
možnosti nabízí škola. Někde si totiž děti ne-
chávají například pastelky a  výtvarné potřeby 
ve třídě, aby je nemusely každodenně nosit 
domů. Pokud vaše škola tuto možnost nabízí, 
určitě jí využijte a pořiďte pouze jednopatrový 

VYBÍREJTE 

PRAKTICKÉ

 OŘEZÁVÁTKO, 

KTERÉ MÁ ODPADNÍ 

NÁDOBU.
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penál, kam se vše nezbytné bez problémů ve-
jde. Schválně si zkuste položit na váhu přepl-
něný třípatrový penál – váží přes půl kila! Penál 
kupte raději prázdný a jeho náplň pak sjednoť-
te se seznamem, který dostanete od třídní uči-
telky. Většinou v něm najdete:
• Tužky číslo 2. V prvních měsících se píše 

výhradně tužkou, pořiďte si klidně celé ba-
lení po 12 kusech, během školního roku jej 
určitě využijete. 

• Guma (pryž). Vhodnější je samostatná 
větší guma než ta malá, která je součástí 
tužky. Prvňáčci nejen hodně píšou, ale také 
hodně gumují. Nehledě na to, že guma na 
hrotu tužky se často brzy ulomí (nebo ji 
děti okoušou). Pokud ještě dítě nemá za-
fixovaný správný úchop tužky, pomůže 
mu k němu „jumbo“ provedení tužky nebo 
speciální tužka značky Stabilo, vyvinutá 
zvlášť pro praváky a pro leváky.

• Pastelky. Možná se budete divit, jakou 
bude mít váš prvňák spotřebu nejen tužek, 
ale i pastelek. Myslete na to, že tužka i pas-
telka musejí být dostatečně dlouhé – při 
úchopu musí přesahovat ruku. Nenechte 
děti kreslit krátkými „špačky“ a  vždy včas 
jejich výbavu protřiďte a  doplňte. Děti si 
navíc kreslením uvolňují zápěstí a  trénu-
jí jemnou motoriku, je tak třeba je v  této 
aktivitě co nejvíce podporovat. Počítejte 
také s tím, že oblíbenější barvy budou mi-
zet rychleji, a tak je fajn, když se jednotlivé 
pastelky dají dokupovat zvlášť mimo celá 
balení. Prodej po barvách je možný třeba 
u  pastelek značky Stabilo Trio, které jsou 
trojhranné, dobře se drží a dobře se s nimi 
díky sytým barvám a šíři tuhy 4,2 mm kres-
lí. Dobrým tipem jsou také pastelky značky 
Maped Duo, které jsou oboustranné – na 
jedné pastelce jsou hned dvě barvy, a tak 
školák bude nosit jen dvanáct kusů místo 
čtyřiadvaceti.
Náš tip! Při výběru pastelek a  dalších 
psacích potřeb pro prvňáčka dejte před-
nost kvalitě před kvantitou. Vybírejte ty 
ergonomicky tvarované, které se dobře 
drží v dětských rukách, jako jsou napří-
klad trojhranné pastelky a tužky. Všech-
ny najdete na www.activacek.cz.

• Ořezávátko. Pořiďte dítěti ořezávátko 
s  odpadní nádobkou. Do školy do penálu 
může mít jedno menší, na doma (hlavní 
ořezávání totiž připadá na domácí přípra-
vu) si kupte větší, které se dobře drží, má 
větší odpadní nádobu, aby nevznikal ne-
pořádek, a otvor na dvě tužky – slabší a sil-
nější. 

• Nůžky. Vhodné nůžky pro prvňáčka mají 
zaoblenou špičku, aby si s  nimi neublížil, 
dlouhé jsou 12–13 cm. Nůžky by se měly 
především dobře držet, proto vybírejte ty 
s  ergonomickou rukojetí (pro leváky se 
speciální úpravou).

• Lepidlo. Do penálu prvňáka patří i  lepicí 
tyčinka. Děti budou v první třídě lepit často, 
ale nezatěžujte je lepidly s  vyšší gramáží, 
raději malou lepicí tyčinku o váze 8–15 gra-
mů častěji obměňujte.
Náš tip! Říká se, že penál je vizitkou ro-
diče. Pravidelně ho kontrolujte, zda jsou 
všechny tužky a pastelky ořezané, a od-
straňujte z  něj zbytečnosti, jako jsou 
polámané pastelky, ukousané gumy, 
zlomená pravítka apod.

Co se ještě bude 
ve výbavě prvňáčka hodit
• Desky na sešity. Zatímco generace rodičů 

nosila do školy těžké kartonové desky na 
sešity velikosti A4, dnes mezi dětmi „frčí“ 
lehké plastové desky (tzv. psaníčka) s dru-
kem, které váží jen několik gramů. Pořídit je 
můžete v různých velikostech i barvách –  
barevné odlišení jednotlivých předmětů 
bude pro dítě přehledné.   

• Krabička na svačinu a láhev na pití. Plas-
tovou krabičku na svačinu potřebuje kaž-
dý školák. Kupte mu takovou, která má více 
oddělených přihrádek, aby se ovoce nepo-
míchalo s  chlebem apod. Na pití doporu-
čujeme tzv. „Zdravou lahev®“, která neples-
niví, nezapáchá a dá se mýt v myčce, přece 
jenom se nejednomu školákovi stane, že 
pití občas zapomene přes noc v batohu… 

• Přezuvky. Na kvalitní školní obuvi rovněž 
nešetřete. Myslete na to, že v ní dítě bude 
trávit několik hodin denně, a  tak by měla 
být pohodlná a  z  příjemného materiálu 
(preferuje se bílá podrážka).  

• Sáček na tělocvik. U sáčku „na cvičky“ ne-
musíme být tak striktní, co se týče kvality. 
Váš prvňáček vás stejně nejspíš přesvěd-
čí, že nejdůležitější je potisk. V nabídce na 
www.activacek.cz najdete i  cenově zvý-

hodněné sety, a tak sáček může designo-
vě ladit třeba s penálem a batohem.

• Kufřík na výtvarku. Před nákupem kufří-
ku (a jeho naplněním) vyčkejte na pokyny 
ze školy. Některé školy preferují plastové 
boxy, některé zase kufříky poskytují dětem 
samy. Hodit se možná bude i zástěrka na 
výtvarnou výchovu.

Co naopak shánět nemusíte
Základní škola prvňáčkům zpravidla poskytne 
všechny učebnice, sešity a  pracovní listy, ně-
které školy pořizují z příspěvku od ministerstva 
školství (dotace 200 Kč na jednoho prvňáčka) 
i psací a výtvarné potřeby jako tempery, čtvrtky, 
vodovky, štětce apod. – záleží na paní učitelce, 
jaké pomůcky pro svou třídu nakoupí. Co nepo-
skytne škola, musí dokoupit rodiče (buď sami, 
nebo paní učitelka od nich vybere peníze). 
Rodiče by sami z vlastní iniciativy neměli naku-
povat věci, které prvňáček zatím nepotřebuje. 
Patří mezi ně v  první řadě pero – děti začínají 
psát perem až od ledna, první čtyři měsíce škol-
ního roku píšou tužkou, a  proto není třeba je 
zatím na pero zvykat. Navíc paní učitelka sama 
doporučí vhodné pero a  upozorní, kdy nastal 
čas jej do penálu pořídit. Mezi další nepotřeb-
né pomůcky patří kružítko či trojúhelník, ty se 
v první třídě nepoužívají. 🅚

SPRÁVNÁ 

ŠKOLNÍ TAŠKA 

MÁ TAKÉ 

REFLEXNÍ 

PRVKY.
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Je vaše dítě na školu 
připraveno?

Jak poznáte, zda je vaše dítě zralé na školu? Jediným kritériem 
rozhodně není jeho věk, nýbrž jeho dovednosti ve fyzické, psychické, 

emocionální a sociální oblasti.

Testy školní zralosti většinou probíhají 
v  posledním ročníku mateřské školy. Paní 
ředitelka či učitelka by rodiče měla sama 
upozornit, pokud má nějaké pochybnosti 
o připravenosti dítěte na první třídu. V tako-
vém případě doporučí návštěvu pedagogic-
ko-psychologické poradny, kam může dítě 
poslat i jeho pediatr. Rodiče se mohou také 
objednat sami, a  to na základě vlastního 
uvážení. Dalším krokem je pak zápis do prv-
ní třídy, kde bude rovněž hodnocena zralost 
dítěte. 

Co by mělo dítě před 
nástupem do školy zvládat?

1
Jemná motorika a grafomotorika. Pa-
tří sem mimo jiné správné držení tužky, 

dítě by mělo umět nakreslit základní tvary 

jako kruh, trojúhelník a čtverec, rovnou čáru, 
šneka, vlnovku… Mělo by umět stříhat nůžka-
mi či lepit věci k sobě. 

2
Pohybová zralost. Dítě by mělo umět 
skákat po jedné noze, přes švihadlo, 

házet a  chytat míč, udržet rovnováhu. Jed-
ním z testů fyzické zralosti je to, zda si dítě 
rukou nataženou přes vzpřímenou hlavu 
dosáhne na ušní lalůček na druhé straně.

3
Sebeobsluha. Dítě se musí umět samo 
oblékat a svlékat, zavázat si tkaničky, za-

pínat zipy i  knoflíky či používat příbor. Ne-
zbytné jsou také správné hygienické návyky.

4
Základní slušnost. Dítě musí umět 
zdravit, děkovat, o  něco požádat a  vy-

kat dospělým.

• Kvalitní školní a výtvarné potřeby

• Aktovky, batohy

• Nápadité kreativní sady

• Rychlá expedice, široká nabídka

• Blog ŠkolníSvět.cz

• Výhody Klubu Activáček

www.activacek.cz

   10% sleva 
pro zákazníky ACTIVA
Slevu na soukromý nákup získáte opakovaně po  

zadání kódu 18ACTIVA. Slevy se nesčítají, platí vyšší.

vašeho 
školáka  
vybavíme od

Aktovky po

Zmizík

Activacek 67x255.indd   1 13.04.18   14:57
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Kdy je nutné 
vyhledat logopeda?
Před nástupem do první třídy by 
dítě mělo umět vyslovit všechny 
hlásky (jedinou výjimkou jsou 
„r“ a  „ř“ – ráčkování bývá tolero-
váno a  většinou se nepovažuje 
za důvod k  odkladu). Vydejte se 
proto k  logopedovi, pokud vaše 
dítě špatně mluví, drmolí, spojuje 
slova a  některé hlásky mu dělají 
potíže.  

Vlevo uvedený seznam do-
vedností berte orientačně – kaž- 
dé dítě je jiné, a  pokud si zatím 
nemůžete odškrtnout všechny 
tyto položky, automaticky to ne-
znamená, že ho do školy nevez-
mou. Navíc od dubna, kdy probí-
hají zápisy, do září pak máte ještě 
dostatek času na to se některé 
nezbytnosti doučit. 🅚

Kern-Jiráskův 
test aneb 
Orientační 
test školní 
zralosti 
Bude-li vaše dítě doporučeno k od-
bornému psychologickému posou-
zení zralosti, zřejmě ho bude čekat 
tento test, který obnáší: nakreslit 
lidskou postavu (důraz je kladen 
na všechny části obličeje, prsty na 
končetinách atd.), napodobit psací 
písmo (snažit se zachytit vyřčenou 
větu písmem) a  obkreslit skupinu 
bodů (soustava 10 teček).

Jak dítě 
na školu 
připravovat? 
V předškolním věku je důležité, aby 
rodiče s dítětem hodně mluvili – po-
vídejte si, vyprávějte, čtěte knížky. 
Odpovídejte na zvídavé otázky, učte 
dítě hrou. Dobrým tipem jsou hry na 
rozvoj zrakového vnímání a paměti, 
jako je pexeso, puzzle, Kimova hra 
a další. Veďte dítě k samostatnosti 
ve všech oblastech – od oblékání 
přes jídlo a  další sebeobsluhu až 
po vlastní názory. 

5
Orientace. Dítě by mělo znát, která je pravá 
a levá ruka, kde je nahoře a dole. Psycholog 

v  pedagogicko-psychologické poradně bude 
hodnotit, zda dítě nemá problémy s obrázky ob-
rácenými podle vertikální i  horizontální osy 
(aby bylo později schopné rozlišovat například 
písmena „p“ a „b“). 

6
Sluchové dovednosti. Dítě by mělo umět 
rozeznávat jednotlivá slova ve větě a slabi-

ky ve slově, zároveň cítit rytmus – například 
umět vytleskávat říkanku. 

7
Základní znalosti. Dítě musí znát své jmé-
no a příjmení, věk a adresu, na které bydlí. 

Mělo by umět recitovat básničku a odvyprávět 
krátký příběh, nemělo by si plést základní pojmy 
jako včera/zítra. Samozřejmostí je znalost ba-
rev. 

8
V neposlední řadě je kritériem i psychic-
ká a citová zralost dítěte. Dítě by nemělo 

být „závislé“ na mamince, nemělo by se přehna-
ně stydět, mělo by umět komunikovat s ostatní-
mi, mělo by umět zvládat vypjaté situace (nere-
agovat výbušně), umět přijmout neúspěch, 
podřizovat se autoritě.

Správný úchop tužky a základní dovednosti v kreslení 
jsou důležitým ukazatelem školní zralosti.
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Agenda GDPR pod kontrolou 
s platformou APLISO

GDPR významně ovlivní způsob, jak probíhají procesy v mnoha částech organizace –
prodej, nákup, výroba, personalistika, provoz atd. Netýká se jednoho „specialisty“ nebo pověřence, 

ale řady manažerů a zaměstnanců.

GDPR ale nemusí být vnímáno jako nutné zlo 
v  kategorii zbytečných nákladů. Dobrý ma-
nažer by měl prostředky vložené do činnosti 
GDPR co nejlépe využít a  najít návratnost in-
vestic v úsporách díky lepší organizaci práce, 
automatizaci procesů, vyšší bezpečnosti, lep-
šímu využití dat vzájemným propojením systé-
mů atd. 

Tak to vidí ředitel a majitel firmy aplis.cz, a.s., 
pan Petar Petkov Stanchev, který prostřednic-
tvím platformy APLISO nabízí účinnou pomoc 
s přípravou na GDPR od analýzy procesů a po-
třeb až po každodenní podporu při plnění povin-
ností GDPR. Uvádí několik příkladů, jak je systém 
užitečný.

Provoz: Evidence nových osobních údajů, 
získaných souhlasů a  přidělování legitimních 
účelů zpracování. Osobní údaje musí být shro-
mažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené 
a legitimní účely. Účel je nutné stanovit na začát-
ku zpracování. Ke každému účelu se váže právní 
titul zpracování. Je možné mít další zpracování 
a automaticky přidělovat nový účel – musí nava-
zovat na původní, je nutné mít také právní titul. 
Úplná evidence použití veškerých osobních úda-
jů – kdy a za jakým účelem.

Automatizace: Hlídání platnosti získaných 
souhlasů a  uplynutí dob právních titulů. Au-
tomatické úkoly k  výmazu osobních údajů do 
jednotlivých systémů a  zpracovatelům. Hlášení 
bezpečnostních incidentů. 

Spolupráce: Přidělování úkolů prostřednic-
tvím workflow, hlídání termínů, e-mailová upo-
zornění na požadavky a bezpečnostní incidenty.

Systém APLISO je výsledkem dlouholeté-
ho vývoje a v současné době ho využívají fir-
my i státní organizace pro správu dokumentů 
a automatizaci procesů. Nově APLISO podpo-
ruje řízení agend spojených s  GDPR. APLISO 
může také zastoupit některý z  informačních 
systémů v  organizaci, který aktuálně GDPR 
požadavky nesplňuje. APLISO se zpravidla jed-
noduše integruje napříč existující infrastruk-
turou organizace, ale je možné jej využít i jako 
službu, a tak si mohou APLISO dovolit i menší 
organizace. 🅚

KOMERČNÍ PREZENTACE
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Kde vzít čas a myšlenky na to, že se 
máte napít? Pak se snadno stane, 
že se napijeme až ve chvíli, kdy si 
o to tělo samo řekne třeba bolestí 
hlavy nebo nesnesitelnou žízní. Ale 
to už je známka dehydratace. Co 
s tím? 

Nebude to hned, ale následují-
cí rady vám pomůžou získat návyk. 
A  to je zásadní. Protože jakmile si 
jednou vaše tělo – a  hlavně váš 
mozek – zvykne na to, že dostává 
třeba tři litry vody denně, bude to 
přirozeně vyžadovat. A  vy budete 
prostě cítit potřebu napít se, aniž 
byste se do toho museli nutit.   

Mimochodem snadnější je za-
čít s tréninkem na jaře nebo v létě, 
kdy přirozeně potřebujeme víc 
vody než v  chladných měsících. 
Například dovolená je na změnu 
návyku jako dělaná. Když jste v kli-
du a bez stresu, jdou změny snáz. 

Pijte od rána
Nejvíc vody bychom měli vypít 
ráno a  dopoledne, kdy je tělo po 
dlouhých nočních hodinách bez 
pití dehydrované. Proto je ideální 
postavit si vedle postele sklenici 
s  vodou a  hned, jak se probudíte, 
ji vypít na ex. Může se to stát vaším 

ranním rituálem, s nímž pěkně zahájíte den. Nej-
lepší je vypít na lačno sklenici vody s citronem, 
ale pokud máte rádi sladké, můžete do vody při-
dat trochu sirupu a začít tak svůj den opravdu 
sladce. A pokaždé, nejen ráno, když si odskočí-
te, vypijte skleničku vody, abyste nahradili to, co 
jste vyloučili.

Udělejte si to hezké
Mějte vodu neustále po ruce. Dopřejte si trochu 
marnivosti a sežeňte si hezkou stylovou láhev, 
kterou si budete nosit s sebou, a parádní skle-
ničku na pracovní stůl. Obojí ideálně s  odměr-
kou, abyste měli přehled, kolik jste toho vypili. 
Když budete mít vedle sebe věc, která vás těší, 
budete ji častěji používat. A litry potečou.  
Vyhovovat vám může i  nějaká motivační po-
můcka. Pořiďte si třeba barevné látkové nebo 
gumové náramky a  pokaždé, když vypijete ur-
čité množství za den, přendejte jeden náramek 

Deset způsobů, 
jak se naučit pít více vody

Pijte více vody. To se lehce řekne, jenže jak to udělat, když jste většinu dne v kalupu nebo vaše hlava jede na 
plné obrátky a je plná úkolů? Myslíte na práci, na problém, který jste večer řešili doma, na domácí úkoly dětí, 

na kamarády, kteří vás potřebují, na daně, na to, kam vtěsnat v programu návštěvu tělocvičny, 
a hlavně nezapomenout odeslat platby za složenky! 

Kolik vody 
denně 
bychom 
měli vypít? 
To záleží na věku, složení a celkovém 
fungování těla, na naší fyzické aktivi-
tě (tedy i na druhu zaměstnání) a sa-
mozřejmě i na zdravotním stavu. Na 
internetu najdete řadu kalkulaček, 
ale nejpřesněji vám to řekne lékař po 
jednoduchém vyšetření.  

na druhé zápěstí. Tím sami sebe trochu pochvá-
líte a budete mít kontrolu.

Jídlo a pití patří k sobě
Když se naučíte pít před každým jídlem, ale i bě-
hem jídla, dostanete do sebe zase o  něco víc 
tekutin. Samozřejmě do toho nemůžeme počí-
tat alkohol a  kávu, ale čaj, sklenice vody nebo 
zdravé limonády jsou v pořádku. Ovšem slaze-
ným a  syceným nápojům se raději vyhněte, ty 
vám ve vašem snažení příliš neprospějí. A má-
te-li přes den pracovní schůzky, neodmítejte 
nabízené občerstvení. Jen si místo druhé kávy 
za dopoledne dejte raději vodu nebo čaj. 

Dodržujte pravidlo 1 : 1
Jakmile si uvaříte kávu, nalijte si – a vypijte! – au-
tomaticky také sklenici vody. Káva sice už dnes 
není takový dehydratační strašák, ale šálek kávy 
vám odvede z  těla zhruba stejný objem vody. 

NAUČIT SE PÍT 

VÍC VODY JE 

SNAZŠÍ NA JAŘE.  
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Proč mám 
pít tolik 
vody?
Voda tělu pomáhá s  tvorbou sva-
lů i  se správnou činností orgánů 
a  imunitního systému. Zlepšuje 
také termoregulaci a  trávení, tak-
že pokud se pokoušíte udržet pod 
kontrolou svoji váhu, pak je voda 
naprostou nezbytností. Bez ní to 
nedokážete. Vyplavuje toxiny a po-
máhá s  odbouráváním škodlivin 
i  tuku. Navíc je naprosto zásadní 
pro zdravou krev, činnost a  život-
nost svalů a kloubů a v neposlední 
řadě pro činnost mozku a kůže, což 
jsou orgány tvořené z naprosté vět-
šiny vodou! 

Stejné je to třeba i u vína, takže nezapomínejte 
vždycky připojit vodu.   

Využijte moderní technologie
Moderní svět nám nabízí spoustu věcí, které 
nám mají ulehčit a zpříjemnit život. Tak proč by 
nám nemohly technologie pomoci líp se o sebe 
starat? Můžete si na mobilu nařídit upomínku, 
která vám každou hodinu připomene sklenici 
pití. Nebo prošmejděte internet a  stáhněte si 
do mobilu aplikaci, která vám pomůže sledovat 
denní režim a zaznamenávat objem vody, který 
jste vypili. Výběr je široký, najděte tu, která vám 
vyhovuje. Ale samozřejmě stará dobrá dvojka – 
tužka a zápisník – to zvládne taky! 

Velkým pomocníkem může také být, když 
pití sklenice vody spojíte s  nějakou činností, 
kterou děláte několikrát za den, například kon-
trola soukromé e-mailové schránky nebo vaše-
ho profilu na Facebooku.

Cvičím, tedy piju
Pokud se přes den chystáte na fyzickou zátěž, 
pamatujte na pitný režim. Jestliže tělu nedo-
dáte vodu, rychleji se unavíte a svaly nebudou 
mít dost energie na regeneraci. Následek? Úna-
va, bolest, nedostatek energie a s tím spojená 
špatná nálada. Proč si to dobrovolně způsobo-
vat?

Experimentujte
Pít litry vody vás otravuje? Zkuste nové chutě. 
Zaskočte do nejbližšího obchodu se zdravou 
výživou a podívejte se na jejich nabídku zdravé-
ho pití. Můžete okusit ochucená mléka, exotické 
čaje nebo přírodní limonády. Ty si ostatně mů-
žete udělat sami. Stačí bylinky, citrusy nebo jiné 
vaše oblíbené ovoce nakrájet do džbánku s vo-

dou a vychutnat si zdravou ovocnou limonádu. 
Zabere vám to tak dvě minuty. Máte-li trochu víc 
času, zkuste si udělat ovocné nebo zeleninové 
smoothie. Vychlazené je naprosto neodolatel-
ným letním osvěžením. Anebo prostě zkuste jíst 
víc ovoce a zeleniny bohaté na vodu. I tady mů-
žete najít nové, neobvyklé chuťové kombinace. 

Soutěžte
Uspořádejte soutěž o  největšího pijáka! Je 
jedno, jestli se domluvíte s  rodinou, kamarády 
nebo s kolegy v kanceláři, ale soutěživost a lá-
kavá odměna na konci můžou být pro vás tou 
správnou motivací. Takže klidně vyrobte velkou 
nástěnnou tabulku, kam budete zakreslovat 
čárky za každou sklenici. Uvidíte, že si užijete 
i spoustu legrace. 

Odměňte se! 
Pokaždé, když se vám podaří přes den vypít po-
žadované množství vody, odměňte se. Dejte si 
něco dobrého, kupte si dárek nebo prostě udě-
lejte něco, co vám dělá radost, ale neděláte to 
každý den. A nebuďte na sebe moc přísní, kaž-
dý den se to holt nepovede. 

Buďte trpěliví
Pokud do svého denního režimu zakomponuje-
te alespoň některé zmíněné tipy, výsledek jistě 
brzy pocítíte na vlastním těle. Ale postupujte po-
malu. Přidávejte třeba sklenici vody denně až se 
pozvolna dostanete k požadovanému množství. 
A nečekejte změnu přes noc. Vašemu tělu bude 
chvíli trvat, než vám dá najevo, že se mu daří lépe. 
Změna přijde nenápadně, ale za dva tři týdny 
zjistíte, že máte víc energie, lepší náladu, cítíte 
se celkově líp, a hlavně líp vypadáte. Že si toho 
všimne i vaše okolí, na to můžete vzít jed! 🅚

Pitný režim 
v kanceláři
Pro většinu firem je už dnes samo-
zřejmostí, že svým zaměstnancům 
poskytují na pracovišti pitný režim 
nad rámec povinnosti stanovené 
zákonem. Kromě „obyčejné“ vody 
z vodovodu tak ve firmách najdete 
pítka nebo fontány. V  horkém létě 
jsou pak často k  dispozici i  mine-
rálky. Dáváte-li přednost balené 
vodě, ACTIVA na stránkách obchod.
activa.cz nabízí balenou vodu s roz-
vozem, takže se s  těžkými balíky 
nemusíte tahat sami.

Pamatujte, děláte to pro sebe, 
pro nikoho jiného.



Čtyřdenní jízda po Česku
Unikátní etapový závod bikerů 

Masiv: 4 dny, 250 kilometrů, 
2 parťáci, 1 vlak

Hledáte pořádnou výzvu do nové sezony? Už nemusíte! Pojeďte unikátní etapový závod 
dvojic na horských kolech MASIV MTB STAGE RACE, který se uskuteční 12. až 15. září 2018. 

Zahrnuje 4 etapy na 4 místech v Čechách, 250 najetých kilometrů, okolo 7 000 výškových metrů 
a hlavně cestování vlakem mezi jednotlivými štacemi. 
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Masiv MTB Stage 
Race v kostce
Kdy: 12.–15. září 2018
Co: etapový MTB závod dvojic
Kde: 4 různé etapy v Českém masivu
Základní údaje: 250 km, +7 000 m
Více informací: www.masivmtbrace.cz

10 důvodů, proč jet Masiv
1. Zjistíte, kolik toho vydržíte
2. Konečně přestanete odkládat trénink
3. Ověříte si, zda máte opravdu dobré kolo
4. Poznáte, zda je váš parťák opravdu skvělým parťákem
5. Objevíte nové traily
6. Svezete se vlakem
7. Budete mít jasný cíl pro rok 2018
8. Zjistíte, zda chcete posouvat svoje limity
9. Poznáte další blázny, jako jste vy
10. Máte výmluvu, proč na 4 dny vypadnout z domu

Byla to fakt pecka. I když v cíli všechny účastní-
ky Masivu 2017 pořádně bolely nohy (a některé 
nejen ty), byli nadšení. Aby ne: Takový závod, 
který nabízí bezpočet zážitků jak během etap 
na horském kole, tak i mimo ně ve vlaku, tady 
ještě nebyl. Až Masiv přinesl kombinaci bajko-
vání a cestování vlakem. 

Oč jde u Masiv MTB Stage Race? Jedná se 
o unikátní závod, který spojuje závody na hor-
ských kolech s poznáváním Česka. Je to výzva: 
Bikeři absolvují ve čtyřech dnech čtyři nároč-
né etapy, mezi kterými se přepravují vlakem. 
V soukromých kupé pak nejen spí, ale prožívají 
celý závod. Ve společenském voze zase teče 
pivo plným proudem.

„Masiv 2018 přináší to nejlepší z premiéro-
vého ročníku, ale také spoustu novinek. Mezi 
ně patří zcela nové etapy v  nových lokalitách 
s ještě atraktivnějšími tratěmi,“ říká Jan Dvořák, 
ředitel závodu Masiv MTB Stage Race. „Krité- 
rium pro naše trasy je jediné: atraktivita pro zá-
vodnické dvojice. Každý, kdo byl loni na Masivu, 
říká, že bajkování spojené s cestováním a spa-
ním ve vlaku je neskutečný zážitek. Faktem zů-
stává, že nikde jinde na světě takový koncept 
nenajdete. Je naprosto unikátní.“ 

Jen pro ujasnění, Masiv není sobotní odpo-
lední vyjížďka na pivo a párek. Stačí vyjmenovat 

názvy etap: Krušnohorská bouře 
(cca 60 km, +1 700 m), Kadaňská krá-
lovská jízda (cca 70 km, +2 100 m),  
Karlovarská výzva (cca 40 km,  
+1 300 m), Šumavské zúčtování 
(cca 60 km, +2 200 m). 

Navíc sesednutím z  kola to 
nekončí, ale naopak začíná. Zá-
vod žije mezi etapami při cestách 
vlakem a  má skvělou atmosféru. 
„Masiv je jedinečná akce nejen 
v  Česku, ale taky v  celé Evropě. 
Čtyři dny jíš, spíš a jezdíš ve vlaku 
po Čechách,“ popisuje celou akci 
Jakub Šilar, člen vítězné dvojice. 
„Masiv je závod dvojic s neskuteč-
nou atmosférou, kde nemáš jen 
podporu svého parťáka, ale celého 
vlaku lidí, se kterými přes den sdílíš 
zážitky a večer pokecáš u piva. Po-
kud rád poznáváš nový místa a lidi, 
Masiv je ta správná volba.“

Vyberete si Masiv i  vy a  pro-
padnete mu jako někdejší cyklis-
tické eso František Raboň, kaska-
dér na kole Gaspi nebo závodníci  
z 10 zemí včetně Kanady? 🅚
Více na www.masivmtbrace.cz.
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Zvýhodněné 
startovné pro 
klienty ACTIVY
Díky tomu, že ACTIVA podporuje tento jedineč-
ný projekt, získali jsme pro všechny naše klienty 
zvýhodněné startovné na letošní Masiv! Stačí při 
registraci týmu na www.masivmtbrace.cz zadat 
slevový kód ACTIVA a získáte startovné za cenu 
4 900 Kč, tzn. o 2 000 Kč levněji. Nabídka platí do 
15. 6. 2018.

MASIV NENÍ 

SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ 

VYJÍŽĎKA. 

Masivní vlak
Speciálně pro tento závod bude vypravena vla-
ková souprava se 14 vozy, která pro závodníky 
zajišťuje přepravu mezi etapami a v rámci celé-
ho Masivu nabízí také jedinečné zázemí a servis 
v  soukromých kupé lůžkových a  lehátkových 
vozů. Tepajícím srdcem vlaku jsou pak jídelní 
a společenské vozy, kde se přirozeně utváří uni-
kátní a pestrá komunita bikerů z různých firem.
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A co to znamená v praxi? Tvrdší tužka, která za-
nechá tenkou stopu a která se nerozmazává, se 
používá na čistou a přesnou práci, jako je napří-
klad rýsování. Na kreslení je vhodnější měkká 
tužka, která klouže po papíře a dovoluje uvolnit 
ruku. Na českých školách se nejčastěji setkáte 
s požadavkem na tužku číslo 1 (B), 2 (HB) nebo 
3 (H).

Tužka a guma. Nerozlučná dvojka 
Velkou výhodou náčrtů a  poznámek psaných 
tužkou je, že se dají vygumovat. Ke gumování 
lidé používali například drobky z  chleba nebo 
pemzu. V  roce 1770 zjistil Joseph Priestley, že 
k  mazání poznámek tužkou se dá použít kau-
čuková guma dovážená z Jižní Ameriky. Samot-
ná tužka prošla velkým vývojem, než Američana 
Hymana Lipmana napadlo, že lze tyto dvě věci 
spojit. První tužka s gumou na konci byla paten-
tována v roce 1958. Lipman patent prodal, poz-
ději se však ukázalo, že se nejedná o  vynález, 
ale o spojení dvou již známých vynálezů.

Umělecké tahy tužkou
Když máte v hlavě nápad, obyčejná tužka a pa-
pír stačí. Tužku používal ke psaní svých románů 

Na začátku byla bouře
Jako první nástroj k zaznamenávání myšlenek 
sloužila zuhelnatělá dřívka, později olověné ty-
činky. Zásadním momentem v historii tužky se 
stal objev grafitu, ke kterému došlo v 16. století 
v Anglii. Bouře vyvrátila dub, na jehož kořenech 
objevili místní pastevci černý nerost, kterým za-
čali označovat své ovce. Pro podobnost nerostu 
s olovem ho nazývali plumbago nebo blacklead 
(černé olovo). Nevýhodou tuhy bylo špinění, 
proto ji lidé ovazovali provázkem nebo vkláda-
li mezi dřevěné destičky. A to už byl jen krůček 
k  první tužce dnešního tvaru, při jejíž výrobě 
byla použita tuha z naleziště grafitu. 

Žlutá hora světla 
Grafit, jenž získal své označení teprve o  dvě 
století později podle řeckého slova grafó (píši), 
se začal šířit po Evropě. Výrobci experimento-
vali s dalšími příměsmi, které zlepšovaly vlast-
nosti tužky. Tužku dovedl k dokonalosti Josef 
Hardtmuth, který v  18. století provozoval ve 
Vídni továrnu na stavební keramiku. Jádra tuž-
ky vyráběl z jílu, práškového grafitu, sazí a or-
ganického pojiva a vypaloval je podobně jako 
keramiku na různé stupně tvrdosti. Grafit dová-
žel Hardtmuth z jižních Čech, kam posléze pře-
stěhoval celou výrobu tužek. Ve zdokonalování 
výroby pokračoval i  další z  rodu Hardtmuthů, 
Franz, který uvedl na trh luxusní řadu vyso-
ce kvalitních žlutých tužek s  velkou škálou 
tvrdosti jádra. Tato řada dostala název podle 
velikého indického žlutého diamantu KOH-I-
-NOOR, což v  perštině znamená „hora světla“, 

Neobyčejně obyčejná tužka. 
Dokonalá a stále používaná 

Na tužce jako takové není dnes co vylepšovat. Je dokonalá. Děti ji používají ve škole na své 
první psací pokusy, má nezastupitelné místo ve výtvarném umění, stále se používá například 

ve stenografii. Někdo dává přednost mikrotužce, kterou není třeba ořezávat. 
Stará dobrá dřevěná tužka však padne do ruky nejlépe.

a získala v roce 1889 zlatou medai-
li na Světové výstavě v Paříži.

Jiná na kreslení, jiná na rý-
sování
K  výrobě „těla“ tužky se nejčastěji 
používá dřevo cedru, borovice, vej- 
mutovky nebo lípy. Dřevo musí být 
snadno opracovatelné, zároveň 
však dostatečně tvrdé, aby chrá-
nilo tužku. Základními surovinami 
pro výrobu grafitových tuh je dnes 
grafit a  tuhárenský jíl. Poměr jílu 
a  grafitu určuje tvrdost tuhy. Čím 
více jílu, tím tvrdší tuha a  naopak. 
Pro označení tvrdosti tuhy používá 
evropský systém kombinace pís-
men H (hard, tvrdý), F (firm, pevný) 
a  B (black, černý). Střed gradač-
ní škály tvoří tvrdost HB. Směrem 
k vyšší tvrdosti se postupuje ozna-
čením H až po 10H (nejtvrdší). Měk-
čí tuhy postupují na druhé straně 
stupnice od označení HB přes B až 
k 8B (nejměkčí). Speciální tvrdostí 
je gradace pod označením F (firm). 

Dnešní tužku 
můžete…
 
• použít k napsání v průměru 45 000 slov 
• použít k narýsování čáry dlouhé 56 km
• 17krát naostřit
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Víte, že…? 
 
• V  ČR se vyrobí ročně okolo 

300 milionů tužek
• Ze 24leté borovice se vyrobí 

zhruba 2 500 tužek
• Z  jednoho hektaru stromů 

se získá dřevo na výrobu asi  
3,5 milionu tužek

například spisovatel John Stein-
beck. Byl precizní a  měl rád řád, 
a  to i  při psaní. K  papíru usedl je-
dině s  perfektně ořezanou baterií 
dvanácti amerických tužek „Eber-
hard Faber Blackwing 602 Pencil“. 
Stejnou tužku bral při psaní do ruky 
i spisovatel Vladimir Nabokov nebo 
autor komiksů, výtvarník, animátor 
a  režisér Chuck Jones, autor slav-
ného animovaného králíka Bugse. 

Píšou kosmonauti tužkou?
Znáte tenhle starý kosmonautický 
vtip? Při prvních letech do vesmíru 
se zjistilo, že psací pera ve stavu 
beztíže nefungují. NASA proto in-
vestovala miliony dolarů do vývoje 
pera, které je schopné psát při ja-
kékoliv gravitaci, při teplotě mezi 0 
a 300 kelviny. A Rusové si vzali do 
vesmíru tužky. Vtip však není zcela 
pravdivý. Obyčejné tužky použí-
vala na počátku vesmírných pro-
gramů sovětská i americká strana. 
Ukázalo se ale, že tužky nejsou 
pro lety do vesmíru vhodné. Jed-
nak jsou hořlavé a za druhé může 
snadno dojít k  odlomení kousku 
tuhy, která může zanést citlivá za-
řízení na palubě. V  první fázi byly 
obyčejné tužky nahrazeny plas-
tovými tabulkami a  voskovými 
tužkami, později Američané vyvi-
nuli pro psaní ve stavu beztíže spe-  
ciální propisku Space Pen, kterou 
si pro svůj kosmický program poří-
dili i Sověti. I tak měl u sebe Vladi-
mír Remek během letu do kosmu 
i  několik obyčejných tužek jako 
železnou rezervu. 

Když z tužky vyroste strom 
Co děláte s  obyčejnými tužkami, 
které jsou již příliš krátké, aby se 
s  nimi dalo psát? Dánský start-up 
Sprout přišel s  tužkami, které ros-
tou. Na konci tužky, kde obvykle 
bývá guma, je na tužce Sprout Pen-
cil umístěná speciální biologicky 
rozložitelná kapsle obsahující se-
mínka rostlin. Když už je tužka pří-
liš krátká, zasadíte ji do květináče 
a  vyrostou vám z  ní třeba bylinky, 
květiny, rajčata, chilli papričky nebo 
strom. 🅚
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     Koh-i-noor získala v roce 1889 ocenění na Světové výstavě v Paříži . 
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Work-life balance: 
Najděte v životě rovnováhu 
a buďte spokojenější 

Nemáte rádi svou práci? Změňte ji. Máte rádi svou práci, ale nemáte čas na „život po práci“? 
Změňte to. Work-life balance je nejžádanějším kariérním cílem generace mileniálů. A není divu. 
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je jedním z klíčů ke spokojenosti, která 
nám prokazatelně prodlužuje život. 

Myslete na sebe. 
Kolaps vás může vyřadit ze hry

V  práci trávíme velkou část aktivního života. 
Pokud chceme, aby byl náš život spokojený 
a plný, pak je nejen třeba zvolit si takovou prá-
ci, ve které se budeme cítit dobře, ale také najít 
rovnováhu mezi prací a  soukromým životem. 
„Ve své psychologické praxi se často setkávám 
s  lidmi, kteří podcenili důležitost péče o  sebe 
samé a  upozadili sebe na úkor práce. Výsled-
kem může být psychický kolaps, nebo dokonce 
syndrom vyhoření. Návrat do běžného pracov-
ního života je přitom velmi náročný a pozvolný. 
Obvyklá doba rekonvalescence při syndromu 
vyhoření je půlrok až rok. Nezřídka se stává, že 
se klient do původního oboru už nemůže vrátit,“ 
říká psycholožka PhDr. Kateřina Stibalová, která 
se mimo jiné specializuje na individuální pora-
denství v  oblasti rozvoje sebeúcty a  spokoje-
nosti se sebou samým. 🅚

 

Chcete být 
spokojenější? 
Zkuste metodu 
3 + 3 
„Ve své praxi pracuji s  psychologickou meto-
dou 3 + 3. Její aplikace spočívá v každodenním 
večerním zastavení se sebou samým a  reka-
pitulací,“ vysvětluje Kateřina Stibalová. Cílem 
je najít tři věci, které k  vám během dne přišly 
náhodně a  udělaly vám radost, jako například 
úsměv prodavačky v  obchodě, a  tři věci, které 
se vám povedly vaší zásluhou a za které se mů-
žete pochválit. Nemusí jít o velké činy. Stačí, že 
jste doběhli autobus do práce, dodrželi zdravý 
jídelníček, pomohli kolegovi s prací nebo uvařili 
skvělou večeři. 

Práce a jahody se šlehačkou?

„Při koučování klientů se často zaměřujeme také na detaily, které práci nejen ulehčí, ale 
i zpříjemní. Zeptala jsem se klienta, jak často si v práci dopřeje něco příjemného jako 
jahody se šlehačkou. Jako odpověď mi přišla fotka kanceláře, které dominoval velký 
obraz jahody. Při každém pohledu na obraz si klient připomene, že je třeba o sebe pe-
čovat i v práci,“ vypráví Kateřina Stibalová. 
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Deset tipů, jak udržet práci a život v rovnováze 

1
Pracujte chytřeji, nikoliv usilovněji. Pryč 
jsou doby, kdy byli v kurzu uštvaní pod-

nikatelé, kteří se holedbali tím, že spí denně 
čtyři hodiny jako Margaret Thatcherová. Kva-
lita vaší práce se neměří časem, který jste jí 
věnovali. Nepracujte déle, ale efektivněji. Vy-
hněte se aktivitám, které vás odvádějí od 
samotné práce, od zbytečných porad a de-
bat s kolegy až po zdánlivé „lelkování“, kte-
rému se odborně říká prokrastinace. 

Prokrastinace vám může ukrojit spoustu 
hodin z  volného času. Nejde přitom jen 
o  pouhou lenost, ale o  chorobné odklá-
dání povinností, při kterém prokrastiná-
tor trpí pocity selhání až depresemi. Ví, že 
by se měl pustit do práce, ale hledá místo 
toho celou řadu zástupných činností, kte-
ré ho od splnění úkolu odvádějí. Řešení 
spočívá v pečlivé organizaci času a práce 
a  v  tom, že se odstřihne od všech ruši-
vých elementů.  

2
Zorganizujte si čas. Organizace je zá-
klad úspěchu. Napište si seznam věcí, 

které byste měli během dne vyřídit, a  po-
známky umístěte na viditelné místo. Splně-
né úkoly odškrtávejte. Vyberte si úkol, kte-
rým zahájíte pracovní den. Dejte si na první 
místo seznamu povinnost, kterou už dlou-
ho odkládáte a mentálně vás brzdí v další 
práci.

TIP: Využívejte k organizaci času elektro-
nické aplikace, které můžete sdílet s dal-
šími osobami a plánovat tak čas mnohem 
efektivněji. Chytré aplikace vám mohou 
pomoci také při rozvržení volného času. 
Když si například vytyčíte, že chcete bě-
hat dvakrát týdně, aplikace vám automa-
ticky navrhne nejvhodnější dobu.

3
Nenechte se vytrhovat e-maily. Od rána 
pípají e-maily. Sotva se zaberete do prá-

ce, už vás z ní vytrhne další zpráva. Přečtěte 
si všechny e-maily na začátku pracovní 
doby a pak si určete intervaly, ve kterých bu-
dete příchozí zprávy kontrolovat a vyřizovat. 
Pokud nemusíte být nutně dosažitelní i po 
pracovní době, vypněte si upozornění na 
příchozí zprávy v telefonu.  

4
Naučte se říkat ne. Jste stále k dispozici 
a  za odměnu vám nakládají dvojitou 

porci práce, protože právě vy to jistě zvlád-
nete? Pokud vás někdo požádá o práci nad 
rámec vašich povinností, dejte si načas 
s  odpovědí a  v  klidu si vše promyslete. 
Chcete odpovědět „ano“? V pořádku. Chcete 
odpovědět „ne“? Pak si stůjte za svým a ne-
nechte se zviklat. Neospravedlňujte se, ne-
hledejte výmluvy. 

5
Nechte práci v práci. Berete si s sebou 
domů pracovní notebook, abyste po ve-

čeři vyřídili ještě pár e-mailů, a  najednou 
zjišťujete, že zase sedíte celý večer u práce. 
Jestli hledáte rozumnou rovnováhu mezi 
prací a soukromým životem, neberte si práci 
domů. Po skončení pracovní doby vypněte 
počítač, zaklapněte diář a přitom se na tyto 
„ukončovací“ činnosti soustřeďte, abyste si 
je dobře uvědomili. Pokud si přece jen musí-
te vzít práci domů, pak jí vyhraďte jeden 
kout v bytě nebo v domě, za kterým můžete 
zavřít dveře. 

6
Nebuďte vždy perfektní. Pro některé lidi 
je těžké prohlásit práci za dokončenou 

a  odejít od ní. Vždycky by to mohlo být  
o kousek lepší. Máte také sklony k perfekcio-  
nismu? Když je toho na vás moc a nestíháte, 

řekněte si, že jste udělali, co jste mohli. Mož-
ná to není dokonalé, ale je to dostatečně 
dobré. Mějte na paměti, že lidé, kteří na sebe 
kladou příliš vysoké nároky, mívají sklon 
k  syndromu vyhoření a  ten může vyústit 
v naprosté fyzické a emoční vyčerpání. 

7
Myslete na důchod. Ano, možná je ještě 
moc brzy, ale zkuste si představit, že 

jste přišli o  práci nebo vám zkrachovalo 
podnikání. Co vám v  životě zbývá, kromě 
toho, že si hledáte jinou práci? Nedopusťte, 
aby povinnosti vytlačily z vašich životů ko-
níčky, sport a kamarádské vztahy. 

8
Nebuďte mučedníci. „Všechno je na 
mně“ nebo „co si neudělám sám, to ne-

mám“. Role mučedníka dává některým li-
dem pocit nadřazenosti a  nepostradatel-
nosti. Přitom jen touží po uznání druhých. Co 
je na tom špatného? Kromě toho, že na bed-
rech mučedníka nakonec opravdu zůstane 
veškerá práce, může být pro okolí chování 
trpitele doslova nesnesitelné.   

9
Uvědomte si svoje kariérní cíle. Abyste 
byli v práci spokojení a udrželi si moti-

vaci, potřebujete mít před sebou jasné krát-
kodobé i  dlouhodobé cíle. V  práci trávíte 
více než čtyřicet hodin týdně. Vyšetřete si 
několik minut navíc, abyste si ujasnili, kam 
směřujete. Pokud nejste spokojení, proberte 
to se svým nadřízeným. 

10
Určete si priority. Pro udržení zdravé 
rovnováhy mezi prací a soukromým ži-

votem je třeba si stanovit priority na obou 
frontách. Zamyslete se nad tím, na čem vám 
skutečně záleží a  čemu chcete věnovat 
energii. Když nebudete mít čas na sebe, na 
svoje zájmy a rodinu, utrpí tím i vaše práce. 

Práce a jahody se šlehačkou?

NAUČTE SE 

ŘÍKAT NE!
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3 D 
Stockistu: 
Důležité 

designové 
detaily 

Někdy stačí málo, abyste vdechli život kanceláři 
či bytu nebo abyste potěšili své blízké. Designo-
vé interiérové doplňky vytvoří z vašeho bydlení 
opravdový domov a z kanceláře udělají místo, na 
kterém budete rádi pracovat. Je libo hodiny, zrca-
dla, polštáře, deky, svícny, vázy nebo keramiku? 
Z nabídky Stockistu si vyberete, ať hledáte drob-
né dekorace navozující příjemnou atmosféru, 
nebo esteticky propracované funkční předmě-
ty, které v interiéru skvěle fungují i jako solitéry. 
Vonnými svíčkami, difuzéry nebo kosmetikou 
z  organických materiálů potěšíte přátele nebo 
obchodní partnery, designový pelíšek zase udě-
lá radost vašemu čtyřnohému kamarádovi. 

Stockist připravil širokou nabídku doplňků 
především skandinávských značek založených 
na čistém designu a dokonalé funkčnosti. Přijď-
te si vybrat do jednoho ze showroomů nebo ob-
jednávejte z pohodlí domova v e-shopu Stockist.

Showroom Pavilon
Vinohradská 50, Praha 2
Otevírací doba:
Po–Pá: 10.00–19.30
Sobota: 10.00–18.00

Showroom Čestlice
OC Spektrum, Obchodní 113
Otevírací doba:
Po–Ne: 10.00–19.00

www.stockist.cz

Pantone: Barvy, které zvednou náladu

Designová kolekce hrnků, termosek a termohrnků nabízí pestré barvy z palety Pan-
tone. Výrobky jsou k dispozici ve třech velikostech, od hrnečků na espreso až po hrn-
ky na čaj. 

Termohrnek, který udrží teplotu nápoje po dlouhou dobu, je ideálním společní-
kem na cesty. 

Cena od 285 Kč vč. DPH dle provedení

Meraki: Čistě dánská záležitost

Základem dánské kolekce vonných svíček, difuzérů, kosmetiky a bytových doplňků 
jsou kvalitní organické materiály a špičkové zpracování.  

Kosmetická řada PURE, která je novinkou pro rok 2018, zahrnuje přípravky na vla-
sy, tělo i ruce. Veškerá kosmetika je bez přidané parfemace, a proto je vhodná i pro 
citlivou pokožku. 

Cena od 505 Kč vč. DPH dle provedení
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Cozy Living: 
S hlavou v oblacích
 

Kolekce interiérových doplňků a  dekorací při-
náší textilie, koberce, vázy, svíčky a  plédy vy-
robené ručně z  kvalitních materiálů. Přírodní 
barvy a skandinávské vzory se stanou ozdobou 
minimalistických i eklektických interiérů. 

Odpočiňte si na polštářích Velvet Soft 
a  Hand Loom s  výplní z  peří a  snímatelným 
pratelným potahem z kvalitní bavlny. V nabídce 
najdete rozmanitou škálu barev. 

Cena od 985 Kč vč. DPH

Menu: Skandinávská 
tradice v moderním 
provedení  

Nábytek a svítidla i vysoce funkční interiérové 
doplňky, jako jsou textilie, svícny, dózy, karafy, 
zrcadla a  mnoho dalšího, představují chytré 
řešení pro moderní bydlení založené na skan-
dinávské tradici. Poznávací znamení: minimali-
smus a vysoká estetická hodnota.

Na vašem stole se bude vyjímat set dvou 
odolných keramických mlýnků Bottle Grinder 
s pogumovaným povrchem, který je k dostání 
v několika barevných kombinacích. 

Cena od 1 959 Kč vč. DPH dle provedení

House Doctor: 
Léčba interiéru 
přírodou  

Originální kolekce klasických i  moderních sví-
tidel, nábytku a  bytových doplňků, jako jsou 
textilie, vázy, keramika a kuchyňské nádobí, je 
postavena na originálním designu a  ručním 
precizním zpracování přírodních materiálů, 
například kameniny betonu, ratanu nebo moř-
ských řas. 

Vsaďte na betonové stolky Fifty ve dvou 
velikostech, které se stanou jedinečným funkč-
ním solitérem interiéru. 

Cena od 2 503 Kč vč. DPH dle provedení

Cloud7: 
Kvalita pro čtyřnohé 
kamarády 

Dopřejte svým mazlíčkům stylové moderní 
a sofistikované doplňky, jako jsou pelíšky s er-
gonomickými matracemi, cestovní tašky, deky, 
obojky a vodítka, misky a mnoho dalšího. I váš 
pejsek ocení ručně zpracované ekologické 
a kvalitní materiály. 

Dokonalý odpočinek nabízí pelíšek Sleepy, 
který je opatřen snímatelným pratelným pota-
hem a  latexovou matrací. Pelíšek je dostupný 
ve čtyřech barevných provedeních a  velikos-
tech i ve voděodolném provedení. 

Cena od 4 066 Kč vč. DPH dle provedení

Skandinavisk: Dotek severské přírody

Kolekce vonných svíček, difuzérů a  kosmetiky inspirovaných severskou přírodou je 
založena na přírodní bázi. Můžete si vybrat z několika druhů vůní podle nálady a osob-
ních preferencí.

Nechte se hýčkat novinkou pro rok 2018, kosmetikou pro péči o  ruce zahrnující 
krém, mléko, tekuté a tuhé mýdlo.

Cena svíček: 799 Kč vč. DPH
Cena difuzérů: 1 290 Kč vč. DPH
Cena kosmetiky: od 271 Kč vč. DPH



Společnost ACTIVA dlouhodobě 
podporuje organizace, které se za-
bývají pomocí zdravotně či sociálně 
znevýhodněným dětem i dospívají-
cím a také seniorům. V rámci svých 
charitativních projektů „ACTIVNĚ 
dětem“ a „ACTIVNÍ senior“ pravidel-
ně přispívá potřebami pro kancelář 
na provoz vybraných organizací, 
mezi něž patří i  brněnské Krizové 
centrum sídlící v  Hapalově ulici 
v  klidné okrajové části Brno-Řeč-
kovice. Abychom se o  jeho smys-
luplné práci dozvěděli více, pozvali 
jsme k  rozhovoru vedoucí centra, 
paní Mgr. Ivu Pokornou, jež nám po-
psala, jak jejich pomoc funguje.

Jedná se o  zařízení podporu-
jící především děti, které se ocitly 
v krizi. Každý si pod pojmem „krize“ 
může představit něco jiného, ale 
nenechme se zmýlit, že centrum 
pomáhá výhradně drogově závislé 
mládeži. Jeho hlavní poslání je jin-
de – poskytuje ochranu a odbornou 
pomoc těm dětem, které se ocitly 
v  ohrožení či bez péče přiměřené 
jejich věku, a  nemohou proto setr-
vat ve své rodině. „Přicházejí k nám 
děti traumatizované zkušenostmi 
s  týráním, se zanedbáváním či se-

xuálním zneužíváním,“ říká Mgr. Iva Pokorná. Krizové centrum 
se věnuje problematice psychického traumatu v  celé jeho 
šíři a ve všech jeho podobách (trauma v důsledku trestného 
činu, katastrofické události nebo nehody, náhlá ztráta blízké 
osoby apod.). Také provází děti, dospívající a  jejich rodiny 
rozvodovými a opatrovnickými spory. Tyto záležitosti mají na 
starosti místní sociální pracovnice a vyškolení psychologové.

Pomoc v  Krizovém centru je okamžitá, krátkodobá 
a spočívá v plném přímém zaopatření dítěte do doby, dokud 
pro něj nebude nalezeno řešení dlouhodobějšího charakte-
ru. „Námi poskytovaná pomoc je vždy v souladu s nejlepším 
zájmem dítěte,“ zdůrazňuje vedoucí centra. Služby jsou po-
skytovány dětem a nezletilé mládeži do 18 let, které se ocitly 
v krizové situaci, bez ohledu na místní příslušnost. 

Okamžitá psychologická 
pomoc i azylové ubytování
Krizové centrum disponuje ambulantní i  lůžkovou částí. 
Ambulantní část je specializovaná na dlouhodobé či krát-
kodobé psychologické poradenství a  psychoterapii dětí 
a  dospívajících. „Služby ambulance mohou využít i  rodiče 
v případech narušených vztahů s dítětem, v porozvodových 

Pomocná ruka 
pro děti v krizových situacích

situacích, při školních problémech 
dítěte, při podezření na syndrom 
CAN (syndrom týraného, zneuží-
vaného nebo zanedbaného dítěte) 
nebo například když rodič chce na-
vázat kontakt s dítětem, se kterým 
nebyl po určitou dobu v kontaktu – 
v rámci tzv. asistovaného setkání,“ 
vypočítává Iva Pokorná a doplňuje 
podstatnou informaci, že všechny 
služby ambulantní části Krizového 
centra jsou poskytovány zdarma. 
Lůžková část centra slouží jako azy-
lové ubytování klientům po dobu 
nezbytně nutnou (nejdéle šest 
měsíců) pro vyřešení tíživé životní 
situace. „Ubytované děti se mohou 
v případě zájmu potkávat se svými 
rodiči nebo kamarády. Dbáme také 
na to, aby dítě mohlo nadále navště-
vovat svou původní školu a dochá-
zet do kroužků, o které má zájem,“ 
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Chcete centrum sami podpořit? 
Krizové centrum je organizační jednotkou Centra 
sociálních služeb, příspěvkové organizace, jehož 
zřizovatelem je Magistrát města Brna. Veškeré 
sponzorské dary (finanční i materiální) je možné 
Krizovému centru darovat prostřednictvím darovací 
smlouvy, kterou najdete na www.krizovecentrum.cz.

Děti jsou nejzranitelnější bytosti, které pro svůj zdravý vývoj v sebevědomé dospělé jedince potřebují cítit 
neustálou oporu. A pokud to doma nefunguje tak, jak má, je na místě vyhledat pomoc jinde, mimo rodinu. 

Takovou pomocnou ruku nabízí Krizové centrum pro děti a dospívající se sídlem v Brně. 

ACTIVA 
podporuje 
krizové 
centrum
v Brně

Společnost ACTIVA podporuje Kri-
zové centrum v  Brně již od roku 
2006, tedy od samého počátku 
projektu „ACTIVNĚ dětem“. Za tuto 
dobu byly centru věnovány potře-
by pro kancelář v celkové hodnotě 
501 597 Kč. 
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uvádí vedoucí s tím, že pokud není možné do-
cházet do stávající školy, centrum pomůže dítě-
ti najít jinou školu v okolí. „Ročně je na lůžkové 
části ubytováno kolem 60 dětí a ambulancí pro-
jde zhruba 300 klientů,“ doplňuje něco málo ze 
statistik.

Příjemná rodinná atmosféra 
uprostřed zeleně 
Jak jsme sami při návštěvě viděli, atmosféra 
zde je příjemná a  rodinná – o  tu se stará tým 
zkušených vychovatelek a  pečovatelek. Péče 
o klienty je zajišťována v prostorách se společ-
nou jídelnou a kuchyňkou, hernou a vybavenou 
keramickou dílnou. Děti jsou ubytovány ve dvou-
lůžkových pokojích se společným sociálním zaří-
zením. Ubytovaným, ale i ambulantním klientům 
slouží také rozlehlá zahrada s  příslušenstvím. 
Aby se zde všichni cítili příjemně, pobyt v Krizo-
vém centru má pochopitelně i svá pravidla, která 
děti musejí dodržovat. Patří mezi ně přísný zákaz 
veškerých drog, cigaret a  alkoholu, vyžadují se 
včasné návraty z  povolených vycházek, slušné 
chování bez agresivity a vulgarit apod.

Nejen pomoc, 
ale i pestré aktivity navíc
V rámci komplexní péče zajišťuje Krizové cen-
trum pomoc dítěti při přípravě do školy, dopro-
vod k  lékaři, do zájmových kroužků apod. Bě-
hem víkendů či prázdninových dní se s  dětmi 
místní „tety“ účastní celé řady akcí, včetně výle-
tů do přírody, divadla, návštěv zajímavých měst 
a míst či plaveckých bazénů. „Naši zaměstnanci 
se snaží pro děti připravit zajímavý a pestrý pro-
gram, aby pro ně byl pobyt u nás co nejpříjem-
nější a nepřišly o radosti běžného dětství,“ uvá-
dí Iva Pokorná. Součástí aktivit během celého 
roku je také pravidelná výtvarná činnost v dílně, 
kde děti pracují s  keramikou, a  mohou se tak 
naučit nové věci a na chvíli zapomenout na své 
problémy. Jejich výrobky jsou poté prezento-
vány i veřejnosti v rámci jarního velikonočního 
a zimního vánočního jarmarku. 🅚

Máte ve svém 
okolí dítě, které 
potřebuje pomoc?

Pokud znáte dítě či teenagera do 18 let, který se 
ocitl v krizové situaci a jeho rodina mu nechce 
nebo nemůže pomoci, předejte mu kontakt. 
V Krizovém centru mu pomohou najít správnou 
cestu, jak se z  krize dostat. Děti mohou přijít 
samy, s  rodičem, příbuzným či třeba kamará-
dem. Bude se jim věnovat psycholog, který je 
vyslechne, bude se snažit porozumět tomu, co 
je trápí, a pokusí se najít to nejlepší řešení. 

Dítě může samo napsat na e-mailovou ad-
resu css.sspd@volny.cz, zavolat na jednu z  li-
nek 541 229 298 nebo 723 006 004 anebo rov-
nou přijít na adresu Krizové centrum pro děti 
a dospívající, Hapalova 4, Brno-Řečkovice.  
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Praha

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

Brno

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

České Budějovice

ACTIVA spol. s r.o.
Suchomelská 11
370 06 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

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
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800 228 482 
www.activa.cz

Všude tam, 
kde je vaše 
kancelář 

Brno

České
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