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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
společenská odpovědnost fi rem (Corporate social responsibility; CSR) je 
téma, které se v dnešní době skloňuje ve všech možných pádech. Vzni-
kají platformy, jmenují se manažeři, sepisují se etické kodexy, rozdávají se 
ceny CSR. 

Když jsme se před osmi lety rozhodli, že zahájíme projekt ACTIVNĚ 
dětem a jeho prostřednictvím budeme přispívat na provoz dětských do-
movů, nadací nebo dobročinných organizací, vedla nás k  tomu snaha 
o smysluplnou pomoc. Když jsme se na podzim loňského roku rozhodli 
podpořit vznikající projekt Řídím dobře, nebylo důvodem to, že to znělo 
jako příhodné téma pro PR. Jednoduše si myslíme, že i na silnici bychom 
se měli chovat ohleduplně a ne nebezpečně.

V ACTIVĚ nemáme manažera CSR, nemáme kodexy, nejsme členy plat-
forem. Spoléháme se na lidský instinkt, díky kterému se nám daří spojit 
jméno fi rmy ACTIVA s projekty, které dávají smysl nejen nám. 

Arnošt Brož,  jednatel

Tiráž 
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PŘEDSTAVUJEME

ACTIVA ŘÍDÍ DOBŘE
Pokud často jezdíte, zřejmě jste se na českých silnicích již potkali s řidiči, kteří vám svým chováním vyrazili dech. 

I proto vznikl celorepublikový projekt Řídím dobře, jenž má naopak vyzdvihnout džentlmeny za volantem. Do projektu 
se zapojují jak jednotlivci, tak fi rmy, které povinnou nálepkou na vozidlech sdělují, že jejich šoféři jsou zodpovědní 

a nejsou na silnici pro ostatní hrozbou. Koneckonců všichni ostatní řidiči je mohou za jejich chování veřejně ohodnotit. 

„Samolepkou s logem Řídím dobře říká 
fi rma či jednotlivec světu: Ohodnoť si 

mě. Pochval mě, jestli si myslíš, že opravdu 
dělám to, co říkám. A vynadej mi, pokud udě-
lám chybu,“ říká autor projektu Martin Jotov 
s tím, že hodnocení je možné provést na in-
ternetu. A  má podle něj velký význam: „Lidé 
mají možnost říci konkrétnímu řidiči, co je 
dobře a  co špatně. Všichni pak o  tom i  více 
přemýšlíme, což je základ pro změnu, kterou 
potřebujeme jako sůl.“

Co by mělo být cílem této změny? Martin 
Jotov chce díky projektu Řídím dobře snížit 
nehodovost na českých silnicích o  20 až 50 
procent. A  to díky výraznému zapojení čes-
kých fi rem včetně velkých dopravních a pře-
pravních společností. 

Mezi podniky, které se zapojily do projektu, 
je také ACTIVA, která již v  listopadu loňské-
ho roku vybavila samolepkami projektu všech 
80 svých dodávek a letos plánuje do akce za-
členit rovněž osobní auta svých obchodních 
zástupců. ACTIVA tímto krokem zdůrazňuje 
společenskou zodpovědnost, stejně jako fakt, 
že zboží za cenu ohrožení lidských životů ne-
doručuje. 

„Zapojením do projektu dáváme najevo, že 
naši řidiči jsou opatrní a že si uvědomují svou 
roli reprezentantů fi rmy na silnicích. Chceme 
podpořit snížení nehodovosti na silnicích, 
neboť věříme, že se řidič s  nálepkou podvě-
domě chová podle pozitivní proklamace, kte-
rou ostatním řidičům touto cestou sděluje,“ 
uvádí vedoucí dopravy ve společnosti ACTIVA 
Michael Strejček s  tím, že společnost oslovil 
princip akce založený na podprahové psy-
chologii a pozitivním náboji. 

Doplňuje, že mezi jeho největší úkoly patří 
vysvětlit řidičům služebních aut, že se o svě-
řený majetek mají starat pečlivěji než o  ma-
jetek vlastní. V  tom by právě mohl pomoci 
i projekt Řídím dobře. „Když řidiči vědí, že je 
kolemjedoucí mohou za jejich počínání snad-
no ohodnotit, mnohem méně riskují, myškují 
či překračují rychlost. Zatím jsme v  projektu 
krátce, přesto věřím, že v dlouhodobém ho-
rizontu se přínos tohoto projektu promítne 
i v naší fi rmě,“ říká Michael Strejček.

Stejný pohled má i Martin Jotov. „Člověk, kte-
rý se přizná k tomu, že řídí dobře, skutečně jezdí 
lépe, opatrněji a  zodpovědněji. Že to funguje, 
potvrzují i psychologové,“ zakončuje.  



Jak se rodil unikátní projekt 

Společnost ACTIVA zajišťuje kancelářské 
potřeby pro české koncové i fi remní zá-

kazníky již dvacet let. Jako jednička na tuzem-
ském trhu se stará o  více než 13 tisíc klientů, 
jimž každoročně představuje rozsáhlý sorti-
ment čítající v současnosti více než 8 400 po-
ložek. K výhodám, které ACTIVA svým klientům 
nabízí, je rychlé dodání zboží už den po přijetí 
objednávky. To zajišťuje dopravní oddělení ve 
fi rmě, které vede Michael Strejček. 

Ve svém vozovém parku má ACTIVA v součas-
nosti 224 vozidel, z  toho 80 dodávek do 3,5 t 
a čtyři nákladní do 18 t. Zbytek jsou osobní vozy. 
Při takovém počtu vozidel a obrovském celko-

vém množství najetých kilometrů je unikátní, že 
se za celou dobu existence společnosti neode-
hrála žádná smrtelná nehoda. Dokonce nebyl 
nikdy žádný řidič ani vážně zraněn. „To poklá-
dám téměř za zázrak,“ říká Michael Strejček. 

O  optimální využití vozidel na rozvozových 
trasách se stará tým čtyř dispečerů, kteří každo-
denně určují, kolik vozidel vyjede na trasu a kdo 
je bude řídit. „Každá oblast rozvozu má přitom 
svého řidiče, který zná důkladně svůj rajón. Sa-
motnou trasu si pak řidič určuje již sám s ohle-
dem na mnoho různých faktorů, ať už jde o ča-
sem limitované závozy, aktuální dopravní situaci 
apod.,“ líčí Michael Strejček.  

Autor projektu Řídím dobře Martin Jotov 
přibližuje, co stálo za jeho zrodem, jaký 
má ohlas a  co se chystá do budoucna. 
Hodnocením řidičů to totiž neskončí…

Můžete přiblížit počátky projektu? 
Na začátku byla nespokojenost s  tím, jak 
to u nás na silnicích chodí, tedy spíše jez-
dí. Jak se lidé k  sobě chovají, bez ohle-
du na to, kdo se zrovna veze a kdo musí 
chodit pěšky. Uvědomili jsme si, že pokud 
chceme tento stav změnit, musíme začít 
u sebe. A to samé – nic většího – chceme 
od všech, kteří se k nám přidávají. 

Jaký má celá akce ohlas?
Náš projekt se nejdříve líbil velkým do-
pravním a přepravním společnostem. Na-
lepily si na fi remní auta naši samolepku 
a vyjely. Kromě fi rem do něj však vstupují 
i rodiny, party či jednotlivci. Ti všichni zís-
kávají možnost stát se lepšími řidiči a snad 
i lidmi. A fi rmy získají navíc i další benefi ty 
– pochvalují si například snížení nákladů 
spojených s nehodovostí a  lepší kontrolu 
chování svých řidičů, dále posílení dob-
rého jména a velmi slušnou publicitu. Mít 
na kapotě logo tohoto projektu je znakem 
výlučnosti. Důkazem, že fi rma bere vážně 
společenskou odpovědnost. Radost mi 
dělá nejen více vozů s  naší samolepkou, 
ale i to, že chodí stále více vzkazů. A nejví-
ce mě těší, že pochval je více než třetina ze 
všech došlých zpráv. A pak že jsme národ 
rejpalů a kritiků…

Co bude dále? 
Projektem Řídím dobře to jen začíná. 
Chystáme další projekty, ve kterých bude 
možné ukázat, že „něco dělám dobře a vy 
ostatní mě ohodnoťte“. Ale silnice mají 
přednost, tam začíná mnoho problémů 
naší společnosti. A bohužel jich tam mno-
ho také končí – smrtí, nehodou, škodou, 
ztracenou pověstí. 

MICHAEL STREJČEK 
VEDOUCÍ DOPRAVY, 

V ACTIVĚ 17 LET
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PROFESIONÁLNÍ 
SKARTACE

Aby fi remní tajemství zůstalo tajemstvím

Proč skartovat
Opravdu si ještě dnes někdo klade otáz-

ku, proč uvažovat o  profesionální skartaci? 
Otázka se totiž zdá být naprosto zbytečná. Pro 
profesionální skartaci hovoří přinejmenším dva 
pádné důvody:
1. Profesionální skartace pomůže ochránit 
osobní i  fi remní informace. Krádeže informa-
cí jsou v  Evropě nejrychleji rostoucím typem 
kriminality. Je tedy více než žádoucí uvažovat 
o  průběžné likvidaci informací, které by nás 
mohly nějak ohrozit: např. výpisy z  bankov-
ních účtů a  kreditních karet, seznamy zákaz-
níků a jejich kontaktní údaje, účty za elektřinu 
a  plyn, účetní záznamy, hlavičkový papír, da-
ňová přiznání, lékařské zprávy, výplatní pásky, 
fi nanční a prodejní výkazy, apod.
2. Povinnost archivovat a  skartovat doklady 
dnes u nás upravuje zákon o archivnictví a spi-
sové službě z roku 2005. 

Na čem záleží
Skartaci citlivých dokumentů a  dat je mož-
né svěřit specializovaným fi rmám, které zjistí 
a  analyzují požadavky zákazníka a  poté pro 

TAKÉ PRACOVNÍ STOLY 
PROŠLY ZNAČNÝM 

VÝVOJEM, O ŽIDLÍCH ANI 
NEMLUVĚ. STOHY PAPÍRŮ, 
VŠUDYPŘÍTOMNÁ LEPÍTKA 

A OBŘÍ KALKULAČKY 
JSOU DNES JIŽ MINULOSTÍ.

Mistr řezu
REXEL dokumenty seřeže tak, že je ani jejich
vlastní autor nepozná

Dokumenty, které přijdou skartovačům

REXEL Auto+ pod nůž, to mají spočítané.

A spočítané to mají i nezvaní hosté se

zájmem o tajné informace. Nová řada skar-

tovačů s automatickým podavačem REXEL

Auto+ Micro Cut jim nedá šanci! Skar-

tuje na částice 2 x 15 mm, tj. stupeň

utajení podle NBÚ 3 – tajné.

• Rexel Auto+ 100 M • Rexel Auto+ 300 M
• Rexel Auto+ 500 M • Rexel Auto+ 750 M
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něj navrhnou optimální řešení likvidace dat. 
Součástí servisu pak je nakládka u  zákazní-
ka, likvidace dokumentů ve velkokapacitních 
drtičích, možnost využívání speciálních bez-
pečnostních kontejnerů i vystavení certifi kátu 
o provedené likvidaci a ekologickém nakládání 
s odpady.

Pro interní potřeby je také možné si pořídit 
skartovače. Při zřizování skartovačů je nutné 
promyslet řadu faktorů. Na trhu je velká kon-
kurence – pomocí několika jednoduchých 
kroků se lze snadno zorientovat a připravit na 
případné jednání s dodavatelem. 
1. Kde bude skartovač stát a kolik lidí ho bude 
používat
2. Jaká úroveň utajení je nutná 

Všeobecně platí, že čím bezpečnější likvida-
ci potřebujete, tím menší částice při skarta-
ci vzniknou. Podle toho se rozeznávají různé 
stupně utajení. V České republice vydává cer-
tifi káty pro skartovací stroje Národní bezpeč-
nostní úřad (NBÚ), který rozlišuje 4 stupně 
utajení:
• stupeň 1 (pro vyhrazené): pro skartaci běž-
ných dokumentů bez citlivých informací

ČÍM 
BEZPEČNĚJŠÍ 
LIKVIDACI 
POTŘEBUJETE, 
TÍM MENŠÍ 
ČÁSTICE PŘI 
SKARTACI 
VZNIKNOU.



• stupeň 2 (pro důvěrné): pro skartaci běž-
ných dokumentů obsahujících citlivé infor-
mace a  obchodních dokumentů obsahujících 
chráněné nebo citlivé osobní údaje
• stupeň 3 (pro tajné): pro skartaci důvěr-
ných obchodních dokumentů s identifi kačními 
údaji, fi nančními a strategickými informacemi 
• stupeň 4 (pro přísně tajné): pro skartaci 
přísně tajných vládních a  vojenských doku-
mentů a dokumentů s velmi citlivými informa-
cemi – fi nanční, právní a údaje o vlastnictví.
Podle normy DIN se rozlišuje dokonce 7 stup-
ňů utajení.
3. Jakou kapacitu řezného mechanismu a ve-
likost odpadní nádoby potřebujete
Podle posledních průzkumů společnosti 
ACCO vadí zákazníkům u  skartovačů nejvíce 
jejich nedostatečná kapacita, a  proto by měl 
tento bod hrát při rozhodování důležitou roli. 
U  podavače s  větší kapacitou strávíte skarto-
váním samozřejmě méně času, větší odpadní 
nádobu můžete zase používat delší dobu, než 
je nutné ji vyprázdnit. Pozor – výrobci uvádějí 
kapacitu řezného mechanismu na list papíru 
A4 70 g/m2. Protože má ale většina používa-
ného kancelářského papíru gramáž 80 g/m2, je 
nutné číslo od výrobce asi o 10 % ponížit.

Mistr řezu
REXEL dokumenty seřeže tak, že je ani jejich
vlastní autor nepozná

Dokumenty, které přijdou skartovačům

REXEL Auto+ pod nůž, to mají spočítané.

A spočítané to mají i nezvaní hosté se

zájmem o tajné informace. Nová řada skar-

tovačů s automatickým podavačem REXEL

Auto+ Micro Cut jim nedá šanci! Skar-

tuje na částice 2 x 15 mm, tj. stupeň

utajení podle NBÚ 3 – tajné.

• Rexel Auto+ 100 M • Rexel Auto+ 300 M
• Rexel Auto+ 500 M • Rexel Auto+ 750 M
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Automatický podavač
Stále více zákazníků vyhledává u  skartovačů 
také automatický podavač. Skartováním na 
skartovačích s  automatickým podavačem se 
prokazatelně tráví o 98 % méně času, takže se 
při skartaci např. 500 listů ušetří až 14 minut. 
Automatický podavač navíc zvyšuje rychlost 
manipulace s papíry i dalšími nosiči a eliminuje 
chybné plnění, ke kterému dochází nejčastěji 
u  lesklých a  hladkých materiálů. Automatic-
ké podavače nabízí například řada skartovačů 
Rexel Auto+. Vyšší modely této řady mají navíc 
další praktické funkce, jako je mimo jiné tech-
nologie Jam Free při ručním podávání, indiká-
tor otevřených dvířek / plné nádoby, zámek 
s  čtyřciferným PIN kódem, který umožňuje 
samostatnou skartaci a  tím pádem větší bez-
pečnost.

Bezpečnost
Zvýšenému zájmu se těší i skartování citlivěj-
ších důvěrných materiálů. V roce 2014 proto 
řadu skartovačů s automatickým podavačem 
Auto+ X se stupněm utajení „2 – pro důvěr-
né“ (stupeň utajení P-4 dle normy DIN) dopl-
ní skartovače Auto+ M se stupněm utajení „3 
– pro tajné“ (stupeň utajení P-5 dle normy 
DIN).  

4. Co všechno budete skartovat
Běžné skartovače skartují papír včetně drátků 
ze sešívaček, vyšší typy pak skartují i kancelář-
ské sponky. Podle typu modelu můžete napří-
klad skartovat:
• dokumenty
• osobní doklady, řidičské průkazy
• platební karty
• CD, DVD
Při výběru nezapomínejte ani na to, že skartova-
če uplatníte nejen v centrále a lokálních poboč-
kách společnosti. Je nutné uvažovat i o osob-
ních skartovačích, které by měli mít všichni, kdo 
pracují doma nebo mimo kancelář. 

Jak být při skartaci „in“
Ekologie
Skartovače dnes nabízejí celou řadu dalších 
funkcí. Pro stále větší počet zákazníků hraje dů-
ležitou roli ekologie. Můžete se proto například 
rozhodnout pro skartovače Rexel, které se po 
dvou minutách nečinnosti přepnou do úspor-
ného režimu, mají recyklovatelné papírové pyt-
le, do kterých skartovaný materiál padá a které 
lze rovnou uzavřít a odeslat k recyklaci. Většina 
modelů skartovačů Rexel má také zvláštní zá-
sobník na úlomky CD, které se pro účely recyk-
lace nepomíchají s papírovým odpadem.

SKARTOVÁNÍM 
NA SKARTOVAČÍCH 
S AUTOMATICKÝM 

PODAVAČEM 
SE PROKAZATELNĚ 

TRÁVÍ O 98 % 
MÉNĚ ČASU.



VZTAHY NA PRACOVIŠTI

MEZILIDSKÉ VZTAHY V KANCELÁŘI
3. DÍL: KLEPY, DRBY A INFORMAČNÍ ŠUMY
Pakliže máte k dispozici svou vlastní kancelář, pravděpodobně vám nehrozí, že někdo poslouchá vaše telefonní hovory 
nebo čte vaše e-maily přes rameno. Ne každý si však může užívat tohoto komfortu, a tak je dennodenně vystaven cizím 
hovorům, které sice nepatří jeho uším, nicméně je více než těžké nic nezaslechnout. A pak už je jen na každém z nás, 
jak se zachycenými informacemi naloží…

Výjimkou není následné šíření informač-
ních šumů, drbů, klepů a  polopravd po 

celém pracovišti. Mohlo by se zdát, že tato akti-
vita je doménou žen, avšak i muži jsou v ní velmi 
zdatní. Ostatně drbání a pomlouvání je odjakživa 
přirozenou součástí lidské komunikace.
A tak se vám může jednoduše stát, že to, co jste 
si se svým kolegou včera řekli na chodbě, se od 
jiného kolegy dozvíte druhý den na obědě, jen 
v trochu poupraveném znění. 

Jak drbům a informačním 
šumům předcházet?
Šíření drbů na pracovišti je ve fi rmách obecně 
vnímáno jako negativní aspekt v  kolektivu za-
městnanců. Podle jednoho z mnohých průzku-
mů však až devadesát procent konverzace na 
chodbách, v  jídelnách a  přestávkových míst-
nostech fi rem tvoří právě drby. Rada číslo jed-
na tedy může pochopitelně znít: cizí rozhovory 
neposlouchat anebo alespoň jejich obsah neší-
řit dál. Jenže oboje je nemožné – přiznejme si, 
že často platí pravidlo „kdo nedrbe s námi, drbe 
proti nám“. Psychologové z holandské univerzity 
přišli s možná překvapivým tvrzením, a to že drby 
a pomluvy na pracovišti mohou být i prospěšné, 
pokud jsou vedeny z pozitivních důvodů. Zvyšují 
totiž zájem zaměstnanců o práci a jejich výkon-
nost (z obavy, aby se sami nestali předmětem dr-
bání). Navíc i další moderní výzkumy potvrzují, že 
pomluvy paradoxně mohou utužovat vztahy na 
pracovišti, díky nim se předávají skupinové nor-
my a získávají poznatky o lidech.

Asi všichni se však shodneme v tom, že mnohé 
klepy mají i velmi negativní dopad, především na 
lidskou duši. Drby umějí zranit. Duševně vyspě-
lý a rozumný člověk by pak měl znát ona rizika 
a v šíření „bolestných drbů“ nepokračovat. Radu 
číslo jedna si tedy poupravme: ověřte si zdro-
je drbů a motivaci k  šíření. Když zjistíte, že drb 
vznikl omylem nebo že ve skutečnosti není tak 
zajímavý, jak vám byl podán, pak sami nebudete 
mít tendenci v jeho šíření pokračovat.

Rada číslo dvě bude rovněž známá: informace, 
které jsou pro vás osobní anebo z hlediska pro-
fese tajné, nesdělujte po telefonu nebo nahlas na 
veřejných místech či ve společných prostorách. 
Každý telefonát by podle etikety měl začínat slo-

vy „neruším vás?“ nebo „máte chvilku probrat se 
mnou jednu věc?“ apod. Pokud odpověď na dru-
hém konci nezní přesvědčivě, raději se domluvte, 
že zavoláte později. Sami ve společné kanceláři 
nezvedejte telefony, které mají osobní charakter. 
Neprohlížejte si webové stránky, které by mohly 
vyvolat zvědavost. Neopouštějte svůj pracovní 
stůl, dokud nezavřete svoji e-mailovou schránku. 
Zkrátka nedávejte druhým příležitost k tomu, aby 
je zvědavost přivedla k pomluvám.  

Abyste předešli profesním informačním šu-
mům a  špatnému vyložení té či oné zprávy, je 
lepší všechny důležité informace sdělovat pí-
semně. Zde platí pravidlo „co je psáno, to je 

dáno“. A v hledání historie e-mailové konverzace 
jsme dobří všichni.

Jak s pomluvou bojovat
Jestliže jste se sami stali předmětem drbání, 
braňte se důstojně. Máte jen dvě správné mož-
nosti. Buď najít pravý čas a vhodnou formu dr-
bům se postavit a vyvrátit je, anebo pokud nemá-
te silné argumenty na svou obranu, raději 
nereagujte vůbec. Stojíte-li na druhé straně, tedy 
těch, kteří drby tvoří a  šíří, snažte se domýšlet 
důsledky, nenechte se druhými nastavit na stej-
nou negativní vlnu. Každý v sobě máme zakotve-
ný určitý vnitřní etický kodex. Držme se jej.  
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TÉMA

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
Cílem tzv. společenské odpovědnosti (Corporate social responsibility; CSR) je vytvořit ve fi rmě trvale udržitelné 

prostředí, které zohlední sociální i ekologické zájmy společnosti. Jinými slovy to znamená vést fi rmu 
„odpovědně“ tak, aby budovala své vztahy se zájmovými skupinami a tímto způsobem si zlepšovala reputaci 

a zvyšovala důvěryhodnost. 

Není tedy potřeba uvažovat o CSR jako 
o  nutném zlu. Právě naopak – fi rma 

s lepší reputací získá přitažlivost pro investory 
i silnou pozici na trhu, protože se tím odliší od 
konkurence a zviditelní pro spotřebitele.

CSR: jenom klišé? 
Společenská odpovědnost fi rem se v  Česku 
v dnešní době skloňuje ve všech pádech, rezo-
nuje každým marketingovým plánem. Zdá se 
však, že většina středních a malých fi rem ji stá-
le chápe jen jako okrajovou nadstavbu, která 
se rozhodně netýká jejich hlavní činnosti. Není 
to tedy jen nadužívané prázdné slovní spoje-
ní, módní výstřelek, který „odpovědně“ vypadá 
a pěkně zní? 

Na západ od našich hranic se koncepce spo-
lečenské odpovědnosti fi rem začala více roz-
víjet už v 70. a 80. letech minulého století, kdy 
si velké korporace začaly cenit významu a vlivu 
těch, na které měla jejich činnost dopad. Prá-
vě v  této době začaly společnosti zařazovat 
pojednání o svých aktivitách z této oblasti do 
výročních zpráv a vyjadřovat se k otázkám své 
vlastní odpovědnosti. Pak přišel na konci 80. 
a  začátkem 90. let bojkot společnosti Nestlé 
pro její „agresivní marketing“ náhražek mateř-
ského mléka v  chudých zemích. Bojkot jasně 
ukázal, co by se stalo, kdyby fi rmy svůj obraz 
u  širší veřejnosti nebraly vážně. Nestlé musí 
řadě bojkotů v mnoha zemích čelit dodnes. 

ORGANIZACE 
ZDRAVOTNÍ KLAUN JE V 

ČESKÉ REPUBLICE ŠIROCE 
UZNÁVANÁ PRO SVOJI 

ODBORNOST V OBLASTI 
VYUŽÍVÁNÍ HUMORU VE 

ZDRAVOTNICTVÍ.

vila důvěru veřejnosti a investorů. O úspěšnosti 
kampaně se přitom dodnes obecně pochybuje. 
Významným způsobem se však probudila veřej-
nost, která začala být v důsledku daleko nároč-
nější – chtěla a chce najednou vědět, co fi rmy 
při svém úsilí dostat produkty ke spotřebitelům 
vlastně dělají. A významu svých poznatků přisu-
zuje stále větší význam.

CSR nabylo na skutečné důležitosti v 90. le-
tech. Značné mediální pozornosti se tehdy těšil 
boj mezi společností Shell a Greenpeace o rop-
nou plošinu Brent Spar, kterou chtěla fi rma zli-
kvidovat potopením do moře. Výsledkem byl 
všeobecný bojkot čerpacích stanic Shell a Esso. 
Jedna z  největších společností na světě pak 
musela zaplatit masivní kampaň, aby si obno-

označte.
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ACTIVNĚ s ACTIVOU
Pro společnost ACTIVA je odpovědné podni-
kání součástí její každodenní činnosti. Na poli 
CSR se snaží vystupovat aktivně. Svědčí o tom 
řada jejích projektů ve všech aspektech CSR – 
nejen ekonomickém, ale také sociálním a eko-
logickém. V  rámci projektu ACTIVNĚ dětem 
například podporuje dětské domovy a  další 
regionální organizace pomáhající dětem. Ke 
konci roku 2013 takto věnovala zboží daleko 
překračující hodnotu 5 milionů korun. Firma se 
cítí ekologicky odpovědná a v  rámci projektu 
ACTIVNĚ přírodě přizpůsobuje ochraně život-
ního prostředí veškerou svou činnost. Vlastní 
certifi kát ISO 14001:2004 (Systém environ-
mentálního managementu), takže dodržuje 
postupy maximálně šetrné k  životnímu pro-
středí, nebo např. certifi kát EKO-KOM. Plní své 
povinnosti odděleného sběru, zpětného odbě-
ru, zpracování, využití a odstranění elektrozaří-
zení a elektroodpadu, uvnitř fi rmy se používají 
recyklované materiály, třídí odpad, používá se 
elektronická fakturace i  elektronické úložiště 
dodacích listů a  daňových dokladů atd. atd. 

ACTIVA se zapojila také do celorepublikové-
ho projektu Řídím dobře, který se zaměřuje na 
zvýšení bezpečnosti na tuzemských silnicích.

Aktivně v  této oblasti ale vystupuje i  řada 
dodavatelů ACTIVY. Jedním příkladem za 
všechny je nadnárodní společnost operu-
jící v  ČR pod názvem 3M Česko, která nabízí 
50 000 různých produktů a výrobků pro kan-

celář, komerční grafi ku, elektro a  telekomu-
nikace, zdravotnictví, automobilový průmysl 
či bezpečnost a  ochranu. CSR je součástí její 
fi remní strategie a společnost ji chápe tak, že 
chce vrátit prostředí, ve kterém podniká, určitý 
podíl ze svého úspěchu. Například její výrobek 
3M Spofaplast Dětské náplasti podporují nezis-
kovou organizaci Zdravotní klaun. Tato orga-
nizace přináší prostřednictvím klaunů humor 
a radost do nemocnic a domovů pro seniory, 
a  přispívá tím ke zlepšení psychického stavu 
pacientů a klientů.

CSR pro každého
ACTIVA je dobrým příkladem pro všechny 
středně velké i  malé fi rmy. CSR není jen pro 
nadnárodní giganty a recept na úspěch je jed-
noduchý. Důležité je najít si ke konceptu CSR 
systémový přístup, tj. spojit strategii CSR se 
strategií fi rmy, vybrat si aktivity dle svého za-
měření a možností a  stanovit si příslušné cíle 
a měřítka. Firmy, kterým neujede vlak, budou 
v dnešním společenském klimatu získávat stále 
větší konkurenční výhodu.  

CSR NENÍ JEN 
PRO NADNÁRODNÍ 
GIGANTY.
RECEPT NA ÚSPĚCH 
JE JEDNODUCHÝ.

označte.
Post-it® záložky

ě

Post-it® záložky 
ve tvaru šipky

� ů ě č

zdůrazněte.
Post-it® supersilné 
záložky

ř �

založte.

Najdi hned a bez hledání!

M7_3M_pruh_Post-it_index_210x123_V02.indd   1 21.1.2014   12:25:29



12 | 13

PŘEDSTAVUJEME

MICHAL PISKAČ VEDE 
HRADECKOU I LIBERECKOU POBOČKU 

ACTIVY A ŘÍKÁ:„OČEKÁVÁM VÝKONY 
NA JAKÉKOLIV POZICI“ 

Deset let v dresu společnosti ACTIVA slaví v březnu Michal Piskač, který vede pobočku v Hradci Králové. Má na starosti 
vůbec nejrozlehlejší region v rámci fi rmy, o čemž nejlépe svědčí jednoduchá řeč čísel: denně každý řidič najede 

v průměru 210 kilometrů a zastaví se u 24 zákazníků, kteří jsou od sebe vzdáleni téměř devět kilometrů (pro představu 
v Praze najezdí řidiči zhruba 60 kilometrů denně a zastaví se u 31 zákazníků vzdálených necelé dva kilometry). 

Výjimečnost pobočky se navíc odráží 
rovněž v  tom, že velká část území, do 

něhož spadá i  liberecká pobočka, se nachází 
pod horami, nebo dokonce přímo v  horách. 
Ovšem i přes tato specifi ka hradecká poboč-
ka, která funguje už třetím rokem v  nových 
prostorách, roste a  v  roce 2013 dosáhla do-
konce historicky nejlepšího obratu. 

Tyto výsledky korespondují s  fi lozofi í šéfa 
pobočky Michala Piskače. „Chci, aby podří-
zení pochopili, že pokud chceme pracovat ve 
stabilní fi rmě, musíme podávat takové výkony, 
aby se společnosti dařilo, a na té stabilitě se 
spolupodílet, ať už jsme na jakékoliv pozici,“ 
říká muž, který do hradecké pobočky nastou-
pil v roce 2004, tři roky po jejím založení. 

V jakých rolích jste pracoval v hradecké po-
bočce? 
Nejdříve jsem pracoval částečně jako vedoucí 
a  částečně jako obchodní zástupce se svou 
oblastí a standardním počtem zákazníků, jako 
mají ostatní obchodní zástupci. Se zvyšujícím 
obratem se postupně funkce vedoucího osa-
mostatnila, takže jsem většinu zákazníků pře-
dal kolegům. 

Co se ještě za tu dobu v rámci pobočky změ-
nilo? 
Třeba zázemí, které máme k  dispozici. Dříve 
jsme sídlili v městské části Kukleny, kde jsme 
měli skladové prostory v  podstatě v  podobě 
tří propojených garáží. Nyní jsme však již tři 
roky v novém. Díky této změně máme velmi 
dobré zázemí a dostatečné prostory jak skla-
dové, tak i kancelářské. 

Můžete přiblížit personální obsazení poboč-
ky? 
Momentálně máme jen na pobočce kromě mě 
pět řidičů, dva obchodní zástupce a dvě refe-
rentky, které komunikují se zákazníky z naše-
ho regionu. Od roku 2008 vedu i  libereckou 
pobočku, kde máme další dva obchodní zá-
stupce a tři řidiče. Hradeckou pobočku vyu-
žívají jako své zázemí také kolegové, kteří se 

MICHAL PISKAČ 
VEDOUCÍ HRADECKÉ 

POBOČKY, 
V ACTIVĚ 10 LET



starají o  maloobchodní zákazníky a  dodávky 
do sítí.

Jak se zmíněným pobočkám daří? A kdo pat-
ří mezi vaše nejvýznamnější zákazníky? 
Mezi naše největší zákazníky patří například 
společnosti Philip Morris, Foxconn, Synthe-
sia či Medis Holding.  Maximální péči a  kva-
litní servis se snažíme poskytovat všem našim 
zákazníkům, ale tyto velké společnosti mají 
určitý nadstandard, například v nastavení ná-
kupního procesu s víceúrovňovým schvalová-
ním nebo v tom, že pro ně nakupujeme a dr-
žíme skladem i nekatalogové zboží určené jen 
pro ně.  
Naše pobočka dosáhla v loňském roce histo-
ricky nejlepších výsledků, na což jsme právem 
pyšní. K  tomuto krásnému výsledku přispěl 
i rostoucí počet pravidelných zákazníků, který 
se vyšplhal už na 500 v oblasti hradecké po-
bočky a  zhruba na polovinu u  liberecké po-
bočky.

Je vaše pobočka něčím výjimečná? 
Zmínil bych v této souvislosti především fakt, 
že velká část území, které máme na starost, 
leží v  horském prostředí, proto je občas pro 
naše řidiče v zimním období trochu náročněj-
ší, aby včas dopravili zboží ke klientům.

V rámci rozlehlého regionu, který máte pod 
palcem, musíte obsluhovat i  vzdálenější 
klienty. Nelimituje vás fakt, že stále nejsou 
dokončeny klíčové dopravní tepny v  kraji, 
jako jsou dálnice D11 a silnice R35?
Dálnice D11 ani moc ne, tu využíváme směrem 
od Opatovic, kde je dostavěna i čtyřpruhová 

přípojka do Hradce Králové. Ovšem horší je to 
s rychlostní komunikací R35, která je značně 
přetížená, což samozřejmě hodně omezuje 
zejména distribuci zboží k našim zákazníkům. 

Sám v  Hradci nežijete, přesto – stihnete se 
s kolegy potkat i mimo pracovní dobu?
Nijak pravidelně se nescházíme, protože část 
z nás není z Hradce Králové. Já třeba bydlím 
v  Kutné Hoře. Ovšem samozřejmě se něko-
likrát za rok jdeme společně večer pobavit 
nebo si zajdeme do restaurace. 

A jakými koníčky vůbec trávíte volný čas? 
Mým celoživotním koníčkem je amatérský 
sport všeho druhu. Již mnoho let chodím hrát 
s kamarády fotbal a hokej. A ještě donedávna 
byla mým koníčkem také rekonstrukce domu, 
ve kterém bydlím. Tohoto koníčku jsem se již 
– doufám, že na dlouhou dobu – zbavil. Re-
konstrukce skončila a dům nespadl. 
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RELAX

KOUSEK PŘÍRODY V KANCELÁŘI? ANO! 
Květiny jsou ozdobou každého interiéru a zejména v kancelářích mají svá opodstatnění. Svou barevností působí na 
psychiku a dekorativností zvyšují estetiku prostředí. V neposlední řadě jsou i přínosem pro zdraví. Znatelně vylepšují 

kvalitu vzduchu zejména v klimatizovaných prostorách, pohlcují některé zdraví škodlivé látky a zvyšují vlhkost, obohacují 
vzduch kyslíkem. Na otázku, zda květiny do kanceláří patří, lze jednoznačně odpovědět ANO. Ale pozor!

Vadí, nebo nevadí? 
Zanedbané rostliny vypadají oprav-

du ošklivě. Nikoho neokouzlí fi rmou řešená 
zákoutí s  květinami, na jejichž listech jsou 
viditelné nánosy prachu a  na zálivkových 
miskách nevalného vzhledu usazené zbyt-
ky vodního kamene. Nijak zvlášť esteticky 
nepůsobí ani jednoduché plastové nádoby. 
Nudné hliněné květináče nepodtrhnou ani 

sebezajímavější rostliny, ani vzhled kancelář-
ského interiéru. Tímto způsobem „udržova-
né“ květiny nejenže trpí, ale ani nejsou tou 
nejlepší vizitkou pro společnost nebo fi rmu. 
Jak to napravit?

Elegantní doplňky
Každé rostlince sluší něco jiného, ale každá 
z  nich bezpochyby vynikne ve společnos-

NÁŠ TIP:  
ABY POKOJOVÉ ROSTLINY 

MOHLY DOBŘE PLNIT 
ROLI ČISTIČKY VZDUCHU, 

NESMÍ BÝT POVRCH 
ZEMINY V KVĚTINÁČI 
ZAKRYTÝ, NAPŘÍKLAD 

KAMÍNKY, MUŠLIČKAMI 
NEBO PÍSKEM.



Z notesu odborníka

Pro zvýšení lesku hladkých listů používej-
te speciální lešticí prostředek – některé 
z nich obsahují i výživové složky. Chlupaté 
listy rostlin neomývejte, udržujte je v čis-
totě zásadně pomocí štětečků.

ti dekoračních obalů a  doplňků, které budou 
slušet nejen jí, ale také esteticky doplní inte-
riér. V  tomto případě se nabízí jednoduché 
a  přitom kreativní řešení: barevné, keramické 
nebo kameninové květníky nejrůznějších tva-
rů a  velikostí. Pokud chcete být in, tak sou-
časným trendem jsou ocelové kyblíky, které 
mají speciálně upravený povrch proti korozi, 
nebo ratanové koše, ve kterých naaranžova-
né květináče vypadají superdekorativně. A  co 
dál? K  estetickému dotažení můžete použít 
zajímavé a elegantní doplňky v podobě nápa-
ditých květinových zápichů. Pokud rostlinám 
poskytnete pohodlí i  nápaditost, stanou se 
hodnotným doplňkem vašich pracovních pro-
stor nebo pracovních salonků, a po čase i jejich 
solitérem.

Podmínky nejsou překážkou
Z estetického hlediska jsme se o rostliny posta-
rali, ale co jejich potřebná péče? Základními pa-
rametry pro každou rostlinu jsou: zálivka, výži-
va, stanoviště a pozor – v případě péče o rostliny 
v kanceláři ještě jedna maličkost – kdo a kolik 
času bude péči o fl óru ve vaší kanceláři věnovat. 
Jaké interiérové květiny vybrat do kanceláře 
s  ohledem na jejich základní potřeby, nároč-
nost, alergeny? Pokud si plánujete svou kance-
lář zazelenit sami, tedy bez pomoci specializo-
vaných fi rem, vybírejte pečlivě. Máte-li jasno, 
začněte s výběrem rostlin v zahradnických cen-
trech, kde získáte další potřebné informace. Po-
tom postačí držet se pokynu, na jaké stanoviště 
květiny umístit, jak často zalévat, zavlažovat, 
případně rosit. Dál už se to bude ve vašich kan-
celářích jen zelenat.  

Inspirujte se 
Atraktivní sukulenty
Tyto rostliny jsou především nevšední 

svým vzhledem. Milují slunečná místa, pro-
to jim budou slušet prosluněná stanoviště, na 
kterých zcela jistě vyniknou nejlépe. Některé 
druhy, např. pryšec Euphorbia se svými jemně 
rozvětvenými listy, jsou malým uměleckým dí-
lem, nenáročná kalanchoe zase na sebe upo-
zorní svými masitými do červena zbarvenými 
listy. S jejich extrémní skromností je lze umístit 
i do interiéru zapomnětlivých.

Stálice mezi rostlinami
Fíkusy prožívají svůj velký návrat a jsou zá-

roveň ideálními rostlinami do kanceláří. Jejich 
krásně zelená barva zklidňuje, větší exempláře 
vyniknou jako solitér například v dekorativním 
koši. Pěstují se v různých provedeních a zabar-
veních.

Chameleon mezi rostlinami
Břečťan popínavý si můžeme vybrat 

z  mnoha kultivarů, které mají odlišně vel-
ké listy, tvar, ale i  barvu. Můžeme je zavěsit 
do košíku, nechat pnout po opoře či přisadit 
k mohutným rostlinám a maskovat třeba okraj 
květináče. Břečťanu se v  prostředí kanceláří 
bude dobře dařit.

Velmi skromný pepřinec
Ideální rostlina do prostor kanceláří hned 

z několika důvodů. Na péči není příliš náročný, 
takže při dodržování několika základních pěs-
titelských doporučení musí v  kanceláři přímo 
bujet. Existuje mnoho druhů – odlišují se veli-
kostí, barvou, ale také strukturou listů. Pepřin-
ce lze také dobře kombinovat s jinými rostlina-
mi, například s fi lodendrony.

Orientální krásky orchideje
Subtropické, nevšední květiny lze pěsto-

vat nejen ve skleníku, ale i v běžném interiéru. 
Například orchideji Cymbidium a Phalaenopsis 
se daří v interiérových podmínkách velmi dob-
ře. Jejích nádherné květy vyniknou nejlépe ve 
skupinách na parapetu okna.
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PŘEDSTAVUJEME

MAPED: 
CESTA OD KRUŽÍTEK 

DO ROLE SVĚTOVÉHO LÍDRA

Zakladatelé fi rmy od počátku sázeli na 
vynikající funkčnost, uživatelské pohod-

lí, designovou originalitu, nespornou kvalitu 
a  příznivou cenu. To jsou hodnoty, které fi r-
mu dostaly na vrchol. O  tom, jak obrovskou 
a globální je v současnosti Maped společností, 
svědčí nejlépe pár vybraných fakt: fi rma je svě-
tovou jedničkou ve výrobě kružítek a ořezává-
tek, každé dvě sekundy jsou ve světě prodány 
jedny nůžky této značky a každý měsíc se pod 
touto značkou vyrobí více než 3 miliony kusů 
pryží. 

Vlastní testovací laboratoř
Maped je dlouhodobě na vrcholu ve svém obo-
ru, přičemž ale upevňuje své postavení kaž- 
doročně tím, že představuje desítky nových 
produktů s vylepšenými funkčními vlastnostmi 
a novými a neotřelými materiály. Díky dlouho-
dobému a velkému důrazu na kvalitu produk-
tů, jejich důkladnému testování a poctivé kon-
trole výroby si může fi rma dovolit poskytovat 
doživotní záruku např. na své ergonomické 
a maximálně odolné nůžky Diamond s čepele-
mi z uhlíku či až desetiletou záruku na děro-
vačky a sešívačky. 

Pro Maped jsou klíčové inovace a jejich pře-
vedení do výroby tak, aby byly výrobky co nej-
odolnější a vydržely maximální zatížení. Proto 
si přímo ve fi rmě navrhují testovací zařízení, 
aby mohli co nejrychleji zjistit a odstranit sla-
bá místa všech svých produktů. Díky těmto 
na míru stavěným zkušebním zařízením může 
Maped rovněž porovnávat své produkty s kon-
kurencí. Touto laboratoří pro testování kvality 
produktů je společnost Maped pověstná a zá-
roveň výjimečná – druhou takovou v podobné 
fi rmě nenajdete. 

Maped navíc nesvěřuje výrobu svých produk-
tů nikomu dalšímu, a může si tak beze zbytku 
stát za všemi svými výrobky od jejich návrhu 

Nejdříve vyráběla kružítka, dnes má společnost Maped pod palcem kompletní sortiment 
kancelářských,  školních a výtvarných potřeb. Původně malá francouzská rodinná fi rma, 

která vznikla v roce 1947, prošla za uplynulých více než šedesát let velmi zajímavým vývojem 
a nyní je zastoupena ve více než 125 zemích světa a prodává své produkty na všech

obydlených kontinentech. 

až po konečnou realizaci. Vše z nabídky spo-
lečnosti se vyrábí v šesti továrnách značky ve 
Francii, Německu, Mexiku, Argentině a  Číně, 
díky čemuž má Maped celý proces výroby pod 
kontrolou. To je unikátní přístup na trhu, kde 
mnoho dalších výrobců preferuje využívání 
subdodavatelů. 

Design musí sloužit
Maped rovněž klade velký důraz na design vý-
robků, v němž se prolíná hned několik vrstev – 
důležitá přitom není jen samotná estetika, ale 
dokonalé pochopení produktu a rozvinutí jeho 
funkčnosti. 

Francouzská fi rma proto k navrhování kance-
lářských, školních a výtvarných potřeb přistu-
puje dvěma způsoby – jednak úpravami exis-
tujících produktů a modernizací jejich designu 
a  vedle toho rovněž tvorbou zbrusu nových 
produktů s  cílem najít inovativní a  zároveň 
atraktivní řešení (to je koneckonců případ čtyř-
barevného oboustranného kuličkového pera 
Twin Tip 4, kdy každý z konců je určen pro po-
užití různých barev).

Maped dokonce v  roce 2007 založil oddě-
lení výzkumu a vývoje, které se stará o přísun 
nových produktů. Výsledkem je celá řada no-
vinek, které si společnost Maped samozřejmě 
chrání patenty jak na místních trzích, tak i glo-
bálně. Každoročně přihlašuje několik patentů 
v  různých produktových kategoriích a  v  sou-
časnosti má více než 50 aktivních patentů. 

Jako příklady úspěchů výzkumného a vývo-
jového oddělení Mapedu lze uvést již zmíněné 
čtyřbarevné oboustranné kuličkové pero Twin 
Tip 4, nerozbitnou a snadno mazatelnou bílou 
tabuli (whiteboard) či implementaci ekologic-
kého přístupu do výroby produktů. Právě „ze-
lené“ smýšlení přispělo k redukci váhy materiá-
lů, využívání recyklovatelných materiálů 
a snížení zátěže na životní prostředí.   



NŮŽKY DIAMOND
ERGONOMICKÉ NŮŽKY 

DIAMOND, CELOŽIVOTNÍ 
ZÁRUKA, PATENTOVANÁ 

TECHNOLOGIE PŘIZPŮSOBENÍ 
RUKOJETI, SPECIÁLNÍ 

ČEPELE Z UHLÍKU, 
MAXIMÁLNĚ ODOLNÉ.

SEŠÍVAČKA EASY 
KOMFORTNÍ SEŠÍVAČKA, 

K SEŠITÍ PAPÍRŮ STAČÍ 
ZHRUBA TŘETINOVÁ SÍLA 
OPROTI KONKURENČNÍM 
PRODUKTŮM, DESETILETÁ 

ZÁRUKA. 

DĚROVAČKA EASY
ERGONOMICKÁ 

DĚROVAČKA S MĚKKOU 
ZÓNOU STISKU, AŽ NA 

65 LISTŮ, K PRODĚRAVĚNÍ 
PAPÍRŮ STAČÍ 

O ZHRUBA POLOVINU 
MENŠÍ SÍLA VE SROVNÁNÍ 

S KONKURENČNÍMI 
VÝROBKY, DESETILETÁ 

ZÁRUKA.
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OSOBITÁ DÍLKA
Originální díla se dají vytvořit mnoha technikami a způsoby. Nemusíte být umělci s akademickým titulem, 

přesto si své osobité dílko můžete vytvořit. Stačí, když se seznámíte s metodou vytváření originálních fotoalb 
neboli scrapbookingem.

SCRAPBOOK JE ANGLICKÝ 
VÝRAZ SLOŽENÝ ZE DVOU SLOV: 

SCRAP (ZBYTEK, VÝSTŘIŽEK) 
A BOOK (KNIHA). VOLNĚ 

PŘELOŽENO SCRAPBOOK JE 
KNIHA VYTVOŘENA Z ÚSTŘIŽKŮ. 
TATO KNIHA VÝSTŘIŽKŮ OBSA-

HUJE HLAVNĚ FOTKY S RŮZNÝMI 
POZNÁMKAMI, MAPKAMI ČI 

VSTUPENKAMI.

Scrapbooking je výtvarná technika, kte-
rou se tyto „knihy“, spíše netradiční alba, 

dotvářejí. K  fotografi ím se přidávají ozdobné 
rámečky, mašličky, různé drobné dekorace, 
ozdůbky a razítka. Touto technikou lze také vy-
tvořit např. dárkové krabičky a taštičky, obrázky, 
obálky přáníčka, diáře i pozvánky.

Ozdobte si své vzpomínky
Jsou vaše vzpomínky na dovolenou, prázdniny 
nebo výlet pečlivě srovnány v počítači ve složce 
foto – dovolená? Kolikrát se k nim vrátíte?

Máme pro vás tip, jak si vytvořit jedinečný ces-
tovní deník nebo fotoalbum, ve kterém se vašim 
vzpomínkám bude určitě líbit. A vám také.

Razítka Aladine – vše v jedné krabičce 
Sada cestovních razítek Stampo Scrap obsahuje 
nejen piktogramy, cestovatelské nápisy a drob-
né ornamenty, ale i  razítkovací polštářek (vše 
v  jedné krabičce), takže můžete hned razítko-
vat. Na cesty si přibalte deník, razítkovací sadu, 
fi xy nebo pastelky, lepidlo na vše, co bude třeba 
přilepit – např. vstupenky, pohlednice. Co na 
výletě nebo dovolené nasbíráte, i  maličkosti, 
můžete vložit do deníku a dozdobit razítky. Za-
pojte i  děti! Výroba cestovního deníku pro ně 
bude jistě zábavnější a kreativnější než opako-
vací cvičení z českého jazyka. Je to jednoduché 
a sada razítek Stampo Scrap vám bude na ces-
tách skvělým a rychlým pomocníkem. 

KAM NA VÝLET 
ANEB PRO KAŽDÉHO NĚCO

Spousta z  nás si plánuje nějaký výlet za 
dobrodružstvím či tajemstvím, za roman-

tikou nebo jen tak se protoulat přírodou. Cesty 
za poznáním vedou všemi směry – ať už na kole, 
pěšky, vlakem, autem či letadlem. Pochlubte se 
vlastním příběhem z cest v podobě scrapbooku. 
Inspirujte se!

Cesta do země zábavy 
Za výjimečnými zážitky se můžeme vypravit po-
dle libosti kamkoliv. Ale pokud chcete s celou 
rodinou zažít opravdu něco výjimečného, po-
tom musíte plánovat pečlivě. 
Náš tip: Mirakulum – zábavně naučný park 
s  mnoha atrakcemi pro děti, rodiče i  praro-
diče. Dominantou Mirakula je velkolepý hrad 
s  podzemními chodbami, s  velkým počtem 
skluzavek, rozhleden a  dalších atrakcí. Velkým 
lákadlem jsou obří houpačky a  trampolíny, na 

nejmenší tady čeká největší pískoviště v  ČR 
a mnoho dalších nevšedních atrakcí.

Cestou z města rovnou na ranč  
A vychutnat si venkovské povětří. Stačí si vybrat 
podle svých představ, které ze selských statků, 
rančů, rodinných farem či vesnických stavení 
chcete navštívit. 
Náš tip: Westernové městečko Šiklův mlýn na 
Vysočině. Tento přírodní zábavní areál tema-
ticky zachycuje Ameriku v  době osídlování, 
v letních měsících se zde pravidelně koná wes-
ternová show s  bohatým programem pro děti 
i dospěláky.

Cesta za pohádkou
Jeďte tam, kam to láká vaše děti. Rozhodně stojí 
za to některá pohádková místa navštívit a připo-
menout si jejich kreslené hrdiny.

• PRÉMIOVÁ KVALITA: Okamžitá možnost přepsání bez rozmazání
• Vynikající krycí schopnost
• Obal vyroben z 89 % přírodních plastů
• Moderní design a pohodlná boční aplikace

Více informací na www.prittworld.cz

Šířka pásky 4,2 mm, délka pásky 8,5 m
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Náš tip: Ladův kraj – kromě malebných Hrusic, 
které jsou půvabné na jaře, krásné v létě a slav-
né díky svým rodákům Josefu Ladovi a kocouru 
Mikešovi, nabízí i další zajímavosti. V cestě po-
kračujte na zříceninu hradu Zlenice ze 13. století 
a zavítejte i na hvězdárnu v Ondřejově s největ-
ším dalekohledem v Evropě. 

Cesta za poznáním
Při těchto cestách se vždy dozvíte to NEJ. Sta-
čí vydat se jen za hranice vašeho regionu, ale 
někdy toužíme po poznání i mnohem dál. Z ta-
kové cesty je dobré se podělit se zajímavými 
poznatky a postřehy např. svým scrapbookem.
Náš tip: Londýn – živá metropole na Temži, 
kde se setkává minulost a současnost. Město na 
vás dýchne historií, nespočetnými památkami 
(4 památky UNESCO), úžasnou architekturou, 
rozličnou kulturou a  dalšími zajímavými turis-
tickými cíly.

Cesta za minulostí
Za živými ozvěnami minulosti se vydejte do ně-
kterého skanzenu. Rázem se ocitnete v jakémsi 
virtuálním světě, kde uvidíte, jak se žilo v  do-
bách, kdy světu ještě nevládl věčný shon. Doko-
nalé naaranžované fi guríny vás přímo vtáhnou 
do tehdejšího života.
Náš tip: Ve skanzenu na Veselém Kopci ve vý-
chodních Čechách na vás dýchne minulost 
již zapomenutých řemesel. Zajímavými láka-
dly jsou nejen polygonální stodola, stupník na 
tříslo, olejna, ale i špýchárek, stájka s letním vý-
měnkem, sušička lnu a ovoce… 

Ať už se vypravíte kamkoli, všude jsou jedineč-
ná místa, která stojí zato navštívit. Vyrobte si 
proto s dětmi originální vzpomínku. Určitě se 
k vlastnoručně ozdobenému deníku nebo albu 
vrátíte častěji, než k  fotografi ím uloženým 
v počítači.  

• PRÉMIOVÁ KVALITA: Okamžitá možnost přepsání bez rozmazání
• Vynikající krycí schopnost
• Obal vyroben z 89 % přírodních plastů
• Moderní design a pohodlná boční aplikace

Více informací na www.prittworld.cz

Šířka pásky 4,2 mm, délka pásky 8,5 m
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SADA STAMPO STORY VÍLY 
JE PŘIPRAVENA K TVOŘENÍ

Bavte se a tiskněte
Budete potřebovat

malý blok nebo sešit jako 
základ deníku, bílou 
a barevnou čtvrtku, 

nůžky, pravítko, lepidlo, 
oboustrannou lepicí 

pásku.

Jak na to? 
• Barevnou čtvrtku vystřihněte 

na velikost přední strany bloku, bílou 
pak o kousek menší než barevnou – vy-
tvoříte si tak rámeček. Na bílou čtvrtku 
si natiskněte vybrané motivy ze sady 
nebo se inspirujte našim návodem.
• Pomocí pravítka a fi xy oddělte jed-
notlivé motivy.
• Vše vybarvěte pastelkami nebo fi xy 
– barvy použijte podle vlastní fantazie. 
• Natiskněte, vybarvěte, vystřihně-
te a  použijte na přední stranu deníku. 
Vybarvenou bílou čtvrtku nalepte na 

barevnou lepidlem nebo oboustrannou 
lepicí páskou. Dotvořte hřebíčky, na-
lepte na blok a dozdobte stužkami.
• Na stránky bloku natiskněte spolu 
s dětmi i další motivy. Pomalu schnoucí 
fi xy Marvy vám umožní vymalovat ba-
revně jednotlivé části razítka, aniž by 
barva před otištěním zaschla.
• Stejně lze vyrobit osobitý pirátský 
deník pro pány kluky, a to s nápaditou 
sadou razítek Stampo Story piráti. Vy-
padá to složitě? Vůbec ne! Vyzkoušejte 
alespoň něco a uvidíte, s  jakým úspě-
chem se vaše dílko setká! 

Pokud ještě tápete, na stránkách www.aladine.cz/princeznovsky-denik-StampoStory/ na vás čeká 
spousta dalších nápadů pro kreativní tvoření s vašimi dětmi, další novinky a v neposlední řadě boxíky plné inspirace. 
Věřte, fantazii se meze nekladou. Autorka deníku Irena Vohlídková, www.aladine.cz



Ano, nastal čas pustit se do výroby deníku pro vaši princeznu, do kterého si 
může během letních prázdnin výtvarně zpracovat své zážitky, zapisovat nebo 
lepit nejrůznější maličkosti. Stampo Story obsahuje sadu krásných razítek, 
omalovánky, které lze doplnit razítky, 3 razítkovací polštářky a 4 hřebíčky. Pro 
inspiraci vám nabízíme krátký výrobní manuál.

Značkové batohy BOLL jsou 
navrženy pro děti tak, aby reflek-
tovaly jejich anatomii a umožnily 
tak zdravé nošení a rovnoměrné 
rozložení váhy. 3 řady pro děti od 
výšky 85 cm, 105 a 125 cm.

Na výlety  
zdravě 
a bezpečně

www.activacek.cz

Boll_inz_67x255.indd   1 10.03.14   13:05
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
PŘINESL ZMĚNY I DO ACTIVY

Od 1. ledna vstoupil v platnost nový občanský zákoník č .89/2012 Sb., pro který se zkráceně vžilo označení NOZ. 
Se zástupcem obchodního ředitele společnosti Ing. Martinem Holoubkem jsme hovořili o tom, jaký dopad mají 

legislativní novinky na ACTIVU a Activáčka a jejich zákazníky.

na pokud je třeba výrobek podrobit odborné-
mu posouzení. Pak se lhůta může prodloužit 
až na dva měsíce. Toto řeší zákon č. 634/1992 
Sb., o  ochraně spotřebitele. Podle zákona 
nemá zákazník v této lhůtě nárok na náhradní 
plnění. 

Jaké doklady musí zákazník při reklamaci 
výrobku předložit? Je třeba mít záruční list?
Není, stačí doklad o  nabytí, tj. účtenka nebo 
daňový doklad. Pokud má však výrobek výrob-
ní číslo, je v zájmu prodávajícího uvádět jej i na 
prodejní doklad. Při reklamaci plnění společ-
nosti ACTIVA pak může zákazník použít webo-
vý formulář. ACTIVA vystaví reklamační pro-
tokol a  ten je zákazníkovi předán při převzetí 
zboží. Vadou plnění je i nedodání objednaného 
zboží nebo dodání jiného počtu či provedení 
výrobku.

Kde najdu vaše všeobecné obchodní pod-
mínky?
VOP najedete hned na několika místech. 
Předně na konci tištěného katalogu Po-
třeby pro kancelář, na domovské stránce 
www.activa.cz, dále přímo v  elektronickém 
obchodě obchod.activa.cz, na konci každé 
objednávky před odesláním a také v potvrze-
ní objednávky.

Zmiňoval jste nové rámcové kupní smlouvy. 
Znamená to, že nyní musí všichni stávající 
zákazníci uzavírat smlouvy nově?
Ne, to rozhodně nemusí. Všechna ujednání, 
která jsou v  souladu s  platnou legislativou, 
zůstávají v  platnosti. NOZ dává obchodním 
partnerům větší možnosti domluvit si své pod-
mínky.

A na závěr otázka týkající se splatnosti fak-
tur: Je pravdou, že nemůže být požadována 
splatnost delší než šedesát dnů?
NOZ v § 1963 říká, že si smluvní strany mohou 
sjednat dobu splatnosti delší než šedesát dnů, 
není-li to hrubě nespravedlivé vůči věřiteli – 
prodávajícímu. Zboží dodávané naší společ-
ností má charakter spotřebního zboží a podle 
dostupných právních analýz je právě u  této 
kategorie delší splatnost nespravedlivá. Pokud 
je však zákazníkem veřejnoprávní korporace, 
pak podle odst. 2 nesmí splatnost šedesát dní 
vůbec přesáhnout.  

Jaké změny musela ACTIVA s přícho-
dem nového občanského zákoníku 

provést?
Největší změnu prodělaly naše všeobec-
né obchodní podmínky (VOP) a  částečně 
i  rámcové kupní smlouvy. Co se týče VOP, 
rozšířily se naše informační povinnosti ja-
kožto prodávajícího. Informace musíme 
nyní zprostředkovat zákazníkovi před vlast-
ní objednávkou i  těsně před jejím odeslá-
ním. Výrazně se dále proměnily podmínky 
reklamačního řízení, nové jsou možnosti 
odstoupení od smlouvy a  taxativně výhra-
dy, kdy nelze od smlouvy odstoupit. Zcela 
nově jsou pak v našich VOP oddíly věnované 
ochraně osobních údajů, zasílání obchod-
ních sdělení a doručování.

Jak konkrétně se změnily informační po-
vinnosti prodávajícího?
Snahou NOZ je, aby měl zákazník před objed-
náním zboží nebo služby k dispozici všechny 
potřebné informace. Zejména u  tzv. objed-
návání na dálku prostřednictvím webu, faxu 
nebo po telefonu musí zákazník dostat úpl-
nou informaci ohledně všech nákladů spo-
jených s  objednávkou. To není pro ACTIVU, 
která zákazníka s  náklady na dopravu vždy 
seznamovala, žádná novinka. Některé konku-
renční společnosti účtují také balné, dobírku 
při platbě v hotovosti nebo paušál za elektro-
nickou objednávku. U ACTIVY však jiné nákla-
dy než na dopravu nejsou. 

Co je nového v  reklamačním řízení? Platí 
stále dvouletá záruka na spotřební zboží?
Záruka na spotřební zboží je stále 24 měsí-
ců, nově je však toto právo označováno jako 
právo z  vady. Pokud je to výslovně uvedeno 
v reklamě, návodu či na obalu zboží, může být 
tato doba i delší nebo se může právo z vady 
vztahovat na součást výrobku (§ 2165). 

Jak je to s šestiměsíční lhůtou prokazování 
vady?
V  § 2161 odst. 2 NOZ se uvádí, že projeví-li 
se vada v  průběhu šesti měsíců od převzetí 
zboží, má se za to, že bylo zboží vadné již při 
převzetí zákazníkem. Pokud s  tím prodávají-
cí nesouhlasí, je jeho povinností prokázat, že 
vadu způsobil zákazník. Po šesti měsících se 
důkazní břemeno vady přesouvá na kupující-

ho, který je povinen prokázat, že zboží bylo 
vadné již při převzetí.

Mohu jako zákazník požadovat v  případě 
vady výměnu za nové zboží?
Ne. Prodávající může zákazníkovi nabídnout 
opravu vadného zboží, jeho výměnu nebo 
nově slevu z kupní ceny. Není-li ani jedno mož-
né, pak lze odstoupit od smlouvy a požadovat 
vrácení kupní ceny. Nově se také rozlišuje mezi 
podstatným a nepodstatným porušením kupní 
smlouvy. Je-li smlouva porušena nepodstatně, 
může od ní kupující odstoupit pouze v přípa-
dech, kdy prodávající odmítne závadu odstra-
nit nebo to nestihne v určeném termínu.

Mění se nějak lhůta pro řešení reklamace?
Na vyřízení reklamace má prodávající stále 30 
dnů. Lze se ale domluvit i na delší době, zejmé-

MARTIN HOLOUBEK 
ZÁSTUPCE OBCHODNÍ 

ŘEDITELKY, 
V ACTIVĚ 15 LET 



Několik tipů, jak nežíznit 
v kanceláři

• Protože k základu pitného režimu 
patří čistá voda, je vhodné mít v kanceláři 
po ruce lahev balené kvalitní vody. Pokud 
ještě hledáte svou optimální denní potře-
bu tekutin, umožní vám to současně mít 
přehled o tom, kolik jste vypili.
• Navykněte si pít pravidelně v průběhu 
celého dne, a to již od rána. Spotřebu 
tekutin je třeba regulovat podle aktuální 
zátěže a potřeby.
• Navzdory častým diskuzím, zda káva 
odvodňuje organizmus, ukazují odbor-
né výzkumy, že kofein v kávě zvyšuje 
vylučování tekutiny z organismu pouze 
jednorázově a při pravidelném pití se 
tento účinek snižuje. U organizmu nor-
málně zásobeného tekutinou to tedy 
stav hydratace nijak zásadně negativ-
ně neovlivňuje. Pokud však tělo již trpí 
nedostatkem tekutin, například po fyzické 
námaze, nemůže jej káva nahradit. Stále 
proto platí, že kávu bychom měli pít se 
sklenicí čisté vody. 
• V horkých dnech, kdy je potřeba teku-
tin vyšší, je můžete během pracovní doby 
doplnit i vhodnou svačinou sestávající 
z ovoce a zeleniny, které obsahují vysoký 
podíl vody, jako je salátová okurka nebo 
vodní meloun.   
• Patříte-li mezi ty, kteří pít prostě 
zapomínají, můžete dbát na pitný režim 
pomocí počítačové aplikace, která běží 
na pozadí a v určených intervalech infor-
muje svého uživatele o tom, kolik tekutin 
vypil a zda by se neměl napít.

NASLOUCHEJTE SVÉ 
ŽÍZNI
Někdo litr, jiný pět...
S  přicházejícím létem nás spousta časopisů 
nabádá k tomu, abychom zpřísnili pitný režim. 
Některé zdroje uvádějí takové denní množ-
ství tekutin, za které by se nemusel stydět ani 
středně vzrostlý slon. Odborníci však v  po-
slední době přicházejí s osvobozující teorií. Ze 
světa zvířat se poučme tím, že budeme po-

slouchat svůj organizmus, který si o potřebné 
tekutiny řekne sám. V horkých dnech saháme 
po tekutinách samozřejmě častěji, i  tehdy je 
však naše potřeba čistě individuální. 

Proč pít?
Dostatek tekutin zajišťuje nejen vylučová-
ní škodlivých látek, které v  těle vznikají, ale 

umožňuje také naplno pracovat tělesným or-
gánům, včetně mozku. Naopak nedostatek te-
kutin v organizmu způsobuje problémy akutní 
i chronické povahy. Mezi akutní příznaky mírné 
dehydratace patří bolesti hlavy, únava a  ma-
látnost, pokles fyzické a  duševní výkonnosti 
a  pokles koncentrace. Mírný, ale dlouhodobý 
nedostatek tekutin, kterého si mnohdy v den-
ním shonu ani nevšimneme, pak může mít za 
následek i  vážné zdravotní potíže, jako jsou 
poruchy funkce ledvin, riziko vzniku infekce 
močových cest, zánětu slepého střeva i  kar-
diovaskulárních chorob. 

Kolik vypít?
Ačkoliv se stále ještě v  různých publikacích 
dočítáme, že minimální denní objem vypitých 
tekutin by měl tvořit dva až tři litry, platí, že 
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potřeba tekutin je individuální záležitost, která 
závisí na mnoha faktorech. Například na tom, 
jste-li žena, nebo muž, na jakém stupni je vaše 
tělesná aktivita, jaký je váš zdravotní stav, jaká 
je vlhkost a  teplota prostředí, ve kterém se 
nacházíte ap. Při hledání individuální potřeby 
tekutin vám může pomoci několik základních 
příznaků. Znakem déle trvajícího a výrazného 
nedostatku tekutin je kromě pocitu žízně také 
sucho v ústech, oschlé rty a jazyk, malé množ-
ství tmavě žluté moči, tendence k zácpě, šky-
tavka při jídle, tlak v okolí žaludku, pálení žáhy 
nebo suchá pokožka. Nedostatek tekutin se 
pojí s více riziky, ovšem ani příjem výrazně vyš-
šího množství tekutin, než tělo potřebuje, není 
pro organizmus zdravý. Dochází tím k  přetě-
žování ledvin a srdce.

Co pít?
Ke stálému pití jsou nejvhodnější čisté vody – 
pitné z vodovodu nebo balené kojenecké, pra-
menité a  slabě mineralizované přírodní vody 
bez oxidu uhličitého. K vhodným nápojům pa-

tří i vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, 
neslazené slabší čaje, zvláště zelené. Pro zpes-
tření pitného režimu můžete zařadit i středně 
a silně mineralizované vody nebo vody sycené 
oxidem uhličitým. 

Osvěžující poctivá kvalita
Pokud se chcete během teplých dní zchladit 
soft drinkem či limonádou, vybírejte velmi 

TIP: OVOCE URČENÉ 
DO DRINKU OMÝVEJTE 

A KRÁJEJTE TĚSNĚ PŘED 
POUŽITÍM, ABY NEOXIDOVALO, 
CITRUSY NAKUPUJTE NEJLÉPE 
V BIOKVALITĚ. VČAS SI DEJTE 

MRAZIT VODU NA LEDOVÉ 
KOSTKY. DO TVOŘÍTEK MŮŽETE 
PŘIDAT TŘEBA KOUSKY OVOCE 

NEBO LÍSTKY BYLINEK, JAKO 
JE MÁTA NEBO MEDUŇKA. 



kvalitní nápoje bez konzervantů, umělých 
barviv a  umělých sladidel. Poctivá malinov-
ka či Poctivá oranžáda od Poděbradky jsou 
na rozdíl od většiny limonád na trhu slaze-
ny pouze cukrem a obsahují ovocnou šťávu. 
Můžete si je vychutnat pořádně vychlazené, 
například v  kanceláři jen tak, nebo si z  nich 
v klidu domova namíchat pestrý nápoj s ovo-
cem.

Nejen pánové si během letního období dá-
vají s  oblibou k  obědu skleničku dobře vy-
chlazeného piva. To ovšem není ve všední 
dny při běžném pracovním poměru ani mož-
né, ani vhodné. Nealkoholické pivo Birell na-
bízí kvalitní alternativu, která se hodí ostatně 
i  v  případě, kdy potřebujete řídit nebo jste 
vyrazili na výlet na kolech. Muži ocení přede-
vším přidaný pravý žatecký chmel,  který do-
dává nápoji jemnou chmelovou příchuť, ženy 
zase fakt, že v Birellu nenajdou žádné konzer- 
vanty, umělá barviva ani umělá sladidla. 

Kromě světlé a  polotmavé varianty, která 
spojuje chmelovou hořkost světlých piv a jem-
nou sladkost černých piv, se nabízí i  ovocné 
příchutě – citron s  granátovým jablkem a  li-
metka s  malinou. Ovoce v  kombinaci s  na-
hořklou chmelovou chutí přináší hned dvojí 
osvěžení. 
 

Vyzkoušejte: 

Malinová limonáda s ovocem

Suroviny na 1 drink:
2 cl malinového sirupu
50 g oblíbeného ovoce nakrájeného na 
kousky 
2 cl citronové šťávy
3 cl pomerančové šťávy
15 cl Poctivé malinovky
led a ovoce na ozdobu
Postup:
Do vysoké sklenice vložte několik kostek 
ledu, přilijte malinový sirup, přidejte nakrá-
jené ovoce a přilijte pomerančovou šťávu. 
Dolijte Poctivou malinovkou. Nápoj ozdobte 
tenkými plátky citronu. 

Oranžáda s kiwi

Suroviny na 1 drink:
1 kiwi 
1 lžička třtinového cukru
1 cl citronové šťávy 
1 cl grepové šťávy 
Poctivá oranžáda na dolití 
Postup:
Kiwi oloupejte, nakrájejte na kostičky, 
vložte do sklenice, přisypte cukr a drtítkem 
rozmačkejte najemno. Přidejte 3 až 4 kostky 
ledu, zakápněte citronovou a grapefruitovou 
šťávou a dolijte Poctivou oranžádou. Sklen-
ku ozdobte plátkem kiwi.
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TESTUJEME

MALUJEME, TVOŘÍME

Jaké štětce si pořídit?
Každý štětec se skládá ze tří základních 

částí: ze štětin, kovové násadky a rukojeti. Kva-
litní štětec poznáte podle jeho schopnosti udr-
žet nanesenou barvu a  tvar, neztrácet chlupy 
a  podle pohodlného držení v  ruce. Štětce se 
dělí podle druhu použitého vlasu nebo štětin 
na přírodní, např. pony, prasečí atd., a  synte-
tické. Štětce dále rozdělujeme podle tvarů – 
kulaté, ploché, půlkulaté, vějířovité s  kratším 
chlupem, tenké… Pro tempery a  vodovky je 
vhodné mít alespoň dva druhy štětců: širší plo-
chý a kulatý. Dětem postačí od každého dru-
hu jedna velikost, případně jim můžete pořídit 
základní sadu 3–4 velikostí. Pro větší formáty 
jsou vhodnější velké ploché štětce, pro detaily 
pak použijete kulaté nebo dekorační štětce.

Pod pojmem malování se nám může vybavit široká škála malířských materiálů a potřeb. 
Mezi ně bezesporu patří barvy a štětce. Pokud vybíráte štětce pro svého školáka a chcete, aby mu nějakou dobu 

vydržely, pomůžeme vám zorientovat se v široké nabídce školních pomůcek. Test vodových barev jsme vám nabídli 
v minulém čísle časopisu, dnes se tedy zaměříme na štětce. 

Test štětců
Pro běžné a školní použití jsme vybrali štětce 
č. 8, zastoupeny jsou jak dražší značky, tak 
i běžné levné štětce, které jsou k dostání v kaž- 
dém papírnictví.

Jak jsme testovali? 
Kvalita provedení – zkoušeli jsme, jak drží 
násadka na rukojeti, zda nevypadává, z jakého 
materiálu je vyrobena – některé lakované po-
vrchy po čase popraskají. 

Kvalita malování – použili jsme štětce na 
temperové i  vodové barvy, zaměřili se na to, 
zda při malování nevypadávají štětiny, jak na 
nich drží barva a jak dobře drží tvar. 

Práce se štětcem – u  tohoto kritéria jsme 
zohlednili, jak se štětec drží v  ruce, jak dobře 
se vymývá a zda po zaschnutí štětiny nezatvrd-
nou.

Aby dlouho vydržely
O  štětce je třeba také pečovat a  udržovat je 
v čistotě. Neodstraněné zbytky barev ničí ne-
jen vlas, ale i  tvar štětce. Proto je vymývejte 
hned po malování pod tekoucí vodou. Štětce 
jemně osušte a vytvarujte do původního tvaru. 
Skladujte je hlavou nahoru, jinak se tvar ště-
tin znehodnotí. Některé nové štětce mají vlas 
spojený a zafi xovaný arabskou gumou – fi xaci 
odstraníte krouživými pohyby štětce ve skleni-
ci s vodou – vlas změkne.

Abychom vám výběr ještě více usnadnili, po-
dívejte se naše stránky www.activacek.cz, kde 
najdete nejen spoustu dalších informací, ale 
i  širokou nabídku výtvarných potřeb pro vaše 
děti.  



Podrobné parametry testovaných štětců a jejich výsledky

1. DaVinci plochý 8

Cena 52 Kč
Násadka dřevěná, 17,5 cm
Štětiny syntetické, 12 mm
Země původu Německo
Kvalita provedení • • • • •
Kvalita malování • • • • •
Práce se štětcem • • • • •

Celkové hodnocení 
Výborný štětec, který dobře drží 
tvar při malování, dřevěná rukojeť 
se dobře drží a pohodlně se s ním 
maluje, údržba je snadná.

2. Milan plochý 8

Cena 11,50 Kč
Násadka lakovaná, 17,5 cm
Štětiny prasečí, 12 mm
Země původu Čína
Kvalita provedení • • • • •
Kvalita malování • • • • •
Práce se štětcem • • • • •

Celkové hodnocení 
U  tohoto jediného štětce vypa-
dávaly při malování štětiny. Navíc 
vypadávala násadka a lak na ruko-
jeti brzy popraskal.

3. Milan pony plochý 8

Cena 11,50 Kč
Násadka lakovaná, 17,5 cm
Štětiny vlas pony, 9 mm
Země původu Čína
Kvalita provedení • • • • •
Kvalita malování • • • • •
Práce se štětcem • • • • •

Celkové hodnocení 
S  tímto štětcem se maličko hůř 
malovalo, protože špatně držel 
tvar štětin (roztřepil se) a má užší 
rukojeť, která se hůře drží. Na dru-
hou stranu nevypadávaly štětiny.

4. Milan kulatý 8

Cena 13,50 Kč
Násadka lakovaná, 17 cm
Štětiny vlas pony, 18 mm
Země původu Čína
Kvalita provedení • • • • •
Kvalita malování • • • • •
Práce se štětcem • • • • •

Celkové hodnocení 
S tímto štětcem se nemaluje úpl-
ně nejlépe, protože špatně drží 
tvar. Navíc vypadává násadka 
z rukojeti.

5. DaVinci kulatý 8

Cena 54 Kč
Násadka dřevěná, 17,5 cm
Štětiny syntetické, 21 mm
Země původu Německo
Kvalita provedení • • • • •
Kvalita malování • • • • •
Práce se štětcem • • • • •

Celkové hodnocení 
Výborný kulatý štětec vhodný 
i  pro děti. Krásně se drží, dobře 
drží tvar a  kvalita provedení je 
bezchybná.

6. Ilca kulatý 8

Cena 13 Kč
Násadka dřevěná, 21,5 cm
Štětiny prasečí, 18 mm
Země původu ČR
Kvalita provedení • • • • •
Kvalita malování • • • • •
Práce se štětcem • • • • •

Celkové hodnocení 
S tímto štětcem se maluje dobře, 
ale bohužel také vypadává násad-
ka. Pro děti může být problémem 
větší délka rukojeti.

Závěr
U  levnějších štětců byl pro-
blém zejména v provedení – 
nekvalitní spoj násadky a ru-
kojeti, třepení a  vypadávaní 
štětin. Pokud dětem štětce 
pořizujete a  nevadí vám ku-
povat každé tři měsíce nové, 
můžete vybírat i  levnější 
varianty. Při malování zas 
tak velký rozdíl není. Pokud 
chcete pořídit štětce, kte-
ré mají dlouhou životnost 
a  pohodlně se drží, doporu-
čujeme si připlatit a  pořídit 
štětce daVinci – kulaté i plo-
ché dopadly v našem testu na 
výbornou.

Další testy 
výtvarných 
potřeb na 

www.skolnisvet.cz

Test kvality malování

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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OD OSTATNÍCH NÁS ODLIŠUJÍ 
NADSTANDARDNÍ SLUŽBY A KVALITNÍ 
ZBOŽÍ – A NENÍ TO KLIŠÉ
ACTIVA, to jsou pro většinu lidí kancelářské potřeby dodávané přímo do kanceláří. Kamenné prodejny 
s papírenským zbožím ale vědí, že ACTIVA je také velkoobchod se školními a výtvarnými potřebami, se školními 
batohy a kancelářským sortimentem. V dnešní době zásobuje kvalitním zbožím předních světových i domácích 
výrobců 850 obchodů v Česku a 250 obchodů na Slovensku. Má dokonce tým specializovaný výhradně 
na maloobchodní zákazníky. Už šestnáctý rok tu pracuje Ing. Marek Poláček, řadu let na pozici obchodního ředitele. 
Využili jsme jeho bohatých zkušeností a promluvili s ním o trendech v oboru i o tom, jak se dnes vlastně 
maloobchodu daří.

jiný typ zákazníka, než jakého dokážeme získat 
napřímo působením směrem do fi rem. 

Firemní zákazník, hýčkaný servisem specia-
lizovaných dodavatelů kancelářských potřeb, 
kteří mu objednané zboží doručí obratem až do 
kanceláře, již skutečně nemá velkou motivaci 
k nákupu v kamenných prodejnách. 

Kamenné prodejny však dnes oslovují přede-
vším privátní klientelu, která poptává sortiment 
určený pro školu, domácnost a volný čas, což 
představuje významný a  zajímavý potenciál 
i pro nás coby dodavatele. 

Velkoobchodů s papírenským sortimentem 
je u  nás dostatek. Co můžete nabídnout 
svým zákazníkům oproti ostatním navíc?
Nadstandardní služby a  kvalitu zboží. Zní to 
jako klišé, ale toto jsou pro nás skutečně klíčo-
vé parametry, kterými se snažíme od ostatních 
odlišit. Bezpochyby máme obrovskou výhodu 
v zázemí, které nám naše fi rma může poskyt-
nout – dodávky zboží do druhého dne po celé 
republice, špičkové technologie, pravidelné 
promoční akce atd. Neustále se snažíme vylep-
šovat naše služby i sortimentní nabídku. Velmi 
cenné je pro nás v tomto směru přímé napojení 
na zahraniční dodavatele, kteří nám poskytu-
jí důležitou inspiraci pro naše další směřování 
v oblasti maloobchodu. 

Ze zahraničí dovážíte značky kvalitních ev-
ropských i světových výrobců. Je o kvalitní 
zboží zájem? Nebylo by jednoduší nabízet 
tzv. „no-name“ z Číny?
Naše nabídka pro maloobchod je postavená na 
sortimentu předních světových výrobců, jejichž 
výrobky zákazníkovi poskytují přidanou hodno-
tu v podobě nadstandardní kvality, zpracování 
či designu. Nemyslím, že o  kvalitní zboží není 
zájem, spíše naopak. Neznám nikoho, kdo by 

ACTIVA je vnímaná především jako 
dodavatel kancelářských potřeb do 

kanceláří. Kdy vůbec začala se zásobová-
ním kamenných obchodů? Jaké byly začát-
ky?
Spolupráce ACTIVY s  kamennými obchody je 
spojená již s  prvními roky působení naší fi rmy 
v oboru na počátku 90. let. V té době byly ka-
menné prodejny s papírenským zbožím v pod-
statě jediným dodavatelem kancelářských po-
třeb pro živnostníky, fi rmy i úřady. Proto i zboží, 
které ACTIVA dovážela od předních evropských 
výrobců, směřovalo v první polovině 90. let pře-
devším do kamenných prodejen po celé repub-
lice. 

Následná strategická orientace naší fi rmy na 
přímé dodávky do kanceláří sice vedla v  dru-
hé polovině 90. let ke krátkodobému utlumení 
spolupráce s  maloobchodníky, nicméně mil-
níkem ve spolupráci s  kamennými prodejnami 
bylo získání výhradní distribuce značky PARKER 
v roce 1998 a s tím spojený vznik divize malo-
obchodu v rámci ACTIVY. 

Od té doby se tradičním maloobchodním 
prodejcům věnujeme systematicky prostřed-
nictvím specializovaného týmu a  spolupráce 
s touto klientelou dnes patří k pilířům obchod-
ních aktivit fi rmy.

Nevytváříte si zásobováním kamenných ob-
chodů tak trochu konkurenci hlavní divizi 
ACTIVY?
Ne, tato otázka byla aktuální naposledy v době 
před deseti až patnácti lety. Tehdy vrcholily dra-
matické změny na trhu a nová role kamenných 
obchodů, které se do té doby orientovaly pře-
devším na dodávky do kanceláří, se teprve pro-
fi lovala. 

Dnešní realita je spíše taková, že spolupráce 
s  kamennými obchody nám umožňuje oslovit 

„ZATÍMCO CENU SI 
ZÁKAZNÍK PŘEČTE, 
HODNOTU VÝROBKU 
VNÍMÁ AŽ PODLE 
ZÍSKANÝCH INFORMACÍ, 
A TĚCH SE MU ČASTO 
NEDOSTÁVÁ.“

programově odmítal kvalitní věc. Problémem 
je zpravidla neschopnost přesvědčit zákazníka 
o  hodnotě daného výrobku a  obhájit tak jeho 
cenu. Zatímco cenu si zákazník přečte, hodno-
tu výrobku vnímá až podle získaných informací, 
a těch se mu často nedostává.

Bohužel dnes pod vlivem všudypřítomných 
kampaní masírujících spotřebitele ze všech 
stran informacemi o  nejvyšších slevách a  nej-
nižších cenách rezignuje na komunikaci se zá-
kazníkem i nemalá část specializovaných malo-
obchodních prodejců a omezuje se na vyvěšení 
cenových štítků na zboží.

V  krátkodobém horizontu by pro nás beze-
sporu bylo snazší orientovat se pouze na cenu 
a dovážet nejlevnější zboží z Asie. Problémem 
této cesty však bývá její jepičí život. Nejlevnější 
můžete být den, možná měsíc, ale pravděpo-
dobně těžko déle než rok, chcete-li se součas-
ně uživit. 



Nás spíše zajímá, jak bude vypadat maloob-
chodní trh za pět, deset a více let a jaké by mělo 
být naše postavení. Vzhledem k aktuálnímu sta-
vu a  při porovnání s  vývojem v  jiných zemích 
jsem si jistý, že tradiční maloobchodní trh škol-
ních a  kancelářských potřeb projde v  příštích 
letech významnými kvalitativními změnami. 
Naší ambicí je sehrát v tomto vývoji významnou 
a aktivní roli.

Spolupracujete i  s  domácími výrobci? Mají 
vůbec české výrobky šanci se v  zahraniční 
konkurenci prosadit?
Spolupracujeme. Příkladem z naší nabídky pro 
maloobchodní prodejce může být úspěšný čes-
ký výrobce sportovních a dětských lahví Zdravá 
lahev nebo fi rma Kores, která realizuje většinu 
své evropské výroby lepidel v  jihočeském Str-
milově. Obě fi rmy jsou názorným příkladem, že 
úzká specializace a orientace na nejvyšší kvalitu 
dávají českým výrobkům solidní šanci, aby se 
mohly prosadit i na mezinárodních trzích. 

Mění se vkus zákazníků i  u  tohoto sorti-
mentu? Jaké jsou poslední trendy?
Spíše bych řekl, že u tohoto sortimentu se vkus 
zákazníka teprve utváří. Ještě před několika lety 
mělo slovo papírnictví pro většinu lidí téměř 
pejorativní nádech. Málokdo si tyto prodejny 
spojoval s něčím, co by bylo hezké, či dokonce 
inspirativní. Není náhoda, že po dlouhá léta od-
mítali majitelé obchodních center zařadit tento 
typ prodejen mezi své nájemce. Až v posledních 
letech se začaly objevovat nové prodejny, kte-
ré vábí zákazníky svým atraktivním prostředím 
i vystaveným sortimentem. 

Dalším zřetelným trendem je rozšiřování sor-
timentu školních a kancelářských potřeb v rám-
ci jiných typů specializovaných prodejen, např. 
v knihkupectví nebo hračkářství.

V  sortimentní oblasti se začínají projevovat 
trendy známé z minulých let ze západní Evropy, 
jako je rostoucí poptávka po kreativních a spe-
ciálních výtvarných potřebách nebo potřebách 
pro dětské oslavy.

Odráží se nějak tolik let práce pro jednu fi r-
mu na vašem osobním životě? Nestala se už 
ACTIVA dalším členem vaší rodiny?
Zřetelně si vybavuji, jak jsem coby čerstvý ab-
solvent před nástupem do ACTIVY říkal, že si 
dávám dva roky a půjdu zkusit štěstí jinam. Sple-
tl jsem se. ACTIVA je už dávno mojí druhou ro-
dinou. S  mnoha kolegy jsme společně strávili 
třetinu svého života a ti mladší nás veterány vý-
borně doplňují. Možnost profesní seberealizace 
při rozvíjení fi rmy a mí skvělí kolegové mají vel-
ký podíl na tom, že posledních šestnáct let po-
važuji za šťastné období svého života.   

MAREK POLÁČEK
OBCHODNÍ ŘEDITEL 

DIVIZE MALOOBCHOD, 
V ACTIVĚ 16 LET
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ČOKOLÁDA: TISÍCE CHUTÍ, 
JEDEN DOKONALÝ ZÁZRAK 
V obchodech si můžeme vybrat ze stovek druhů čokoládových produktů. V létě se ochlazujeme čokoládovou 
zmrzlinou, v zimě se zahříváme čokoládou horkou. Mlsáme čokoládové pralinky. Ale jakou má tato neodolatelná 
pochoutka historii? Zajímavostí týkajících se čokolády je bezpočet. Jsou o ní napsány knihy, natočeny fi lmy 
a publikováno nepřeberné množství článků. Čokoláda je prostě zázrak. Nahlédněme tedy pod pokličku neodolatelné 
a dalšími přívlastky označované – ČOKOLÁDY. 

Letem čokoládovým světem
Základním produktem čokolády jsou ka-

kaové boby. Proslulé plantáže najdeme např. 
ve Venezuele, Ekvádoru nebo na Madagaskaru. 
Přirozenou součástí čokolády je kakaové más-
lo, které se v průběhu výroby oddělí od kakao-
vé sušiny a poté se do čokoládové hmoty vrátí. 
Kvalitní čokoláda by v základu měla obsahovat 
kakaovou sušinu, kakaové máslo, třtinový cukr 
a  vanilku, popřípadě sojový lecitin pro lepší 
konzistenci. Mléčná čokoláda samozřejmě ob-
sahuje i sušené mléko. Další suroviny jsou do-
datky nebo náplně. Seznamte se s  některými 
známými typy tabulek.  
• Čokoláda hořká: Kvalitní čokoláda by měla 
obsahovat nejméně 50 procent kakaových sou-
částí. Pokud je to méně, bývá dosti sladká. Velké 
oblibě se těší čokolády s vysokým obsahem ka-
kaa – 70 i více procent.
• Čokoláda mléčná: Čokolády by v obsahu ne-
měly postrádat 30 procent kakaové složky. Tyto 
čokolády patří k  nejoblíbenějším cukrovinkám 
na světě a některé fi rmy je vyrábějí až se 70 pro-
centy kakaa.
• Čokoláda bílá: Na obalu těchto čokolád by-
chom měli najít informaci, že produkt obsahuje 
nejméně 25 procent kakaového másla a stejné 
množství mléčných součástí. V tom případě jde 
o kvalitní čokoládu.
• Čokolády ochucené: Kromě základních ingre-
diencí jsou dochuceny nejrozličnějšími aroma-
ty.

Ideální pohoštění v praktickém balení

Milka Crispello 

 jsou pralinky s krémovou náplní v křupavé oplatce 
obalené v jemné Milka čokoládě z alpského mléka.

Milka Naps 

mini čokoládky z mléčné čokolády z alpského mléka 
v praktickém jednoporcovém balení.

Troufni si na jemnost.

V ČESKÉ 
REPUBLICE SE ROČNĚ

SPOTŘEBUJE ZHRUBA 5 KG 
ČOKOLÁDY NA ČLOVĚKA, 
COŽ JE V RÁMCI EVROPY 
SROVNATELNÉ MNOŽSTVÍ 

NAPŘÍKLAD S FRANCIÍ A BELGIÍ. 
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Milka Crispello 

 jsou pralinky s krémovou náplní v křupavé oplatce 
obalené v jemné Milka čokoládě z alpského mléka.

Milka Naps 

mini čokoládky z mléčné čokolády z alpského mléka 
v praktickém jednoporcovém balení.

Troufni si na jemnost.

zistence, které se v ústech pomalu rozpouštějí 
a dávají vyniknout originální chuti mandlí. Po-
kud si myslíte, že vás čokoláda neosvěží, tak vy-
zkoušejte tu s mátou nebo meduňkou – jejich 
typická chladivá chuť vás nezklame. 

Nebojte se mlsat
Je prokazatelně doloženo, že kvalitní čokolády 
s vysokým obsahem kakaa mají významný obsah 
antioxidantů: Jsou skvělým zdrojem hořčíku, 
organické síry, B vitaminu a dalších hodnotných 
látek, které v  těle omezují nepříznivé účinky 
volných radikálů, čímž snižují riziko srdečních 
onemocnění. Pojďme dále… Hořčík chrání před 
migrénou, aminokyselina L-arginin zlepšuje 
imunitu a  obnovu buněk a  má protistresový 
účinek. Mastné kyseliny obsažené v kakaovém 
másle jsou zastoupeny v malém množství, čo-
koláda tedy nezvyšuje hladinu cholesterolu, jak 
se někdy traduje. A co víc, kouskem čokolády si 
můžete vylepšit náladu. Ovšem ne každá čoko-
láda to umí! Vybírejte mezi velmi kvalitními pro-
dukty a potom můžete mlsat pro zdraví. Ovšem 
i tady platí, všeho s mírou!

• Čokolády s  dodatky: Obsahují např. mandle, 
želé, cereálie, sušené ovoce. Největší oblibě se 
těší mandlové a oříškové čokolády s celými já-
dry.
• Čokolády plněné: Fantazie výrobců nezná 
mezí. Mezi nejběžnější patří náplně ovocné, 
marcipánové a karamelové. Ale pozor! Vyrábějí 
se i čokolády s bylinkovým nádechem, s koře-
ním – čokoláda s chili je velmi oblíbená v Itálii. 
Průkopníkem těchto čokolád s  velmi originál-
ními náplněmi je rakouská fi rma Zotter, která 
nabízí až sedmdesát produktů vysoce kvalitní 
čokolády.
• Biočokoláda: je vyrobena ze surovin organic-
kého zemědělství (pouze jedno procento svě-
tové úrody kakaa pochází z produkce organic-
kého zemědělství), čokolády tohoto typu jsou 
vyrobeny z prvotřídních surovin. 

Exkluzivní kousky 
Čokoládové cukrárny nabízejí nejen lahodné 
čokoládové nápoje, dortíky, ale hlavně bez-
počet výjimečných čoko chutí. Je libo hořkou 
čajovou tabulku, slaný karamel, lámaný nugát? 
V některých provozovnách nabízejí i kousky ne-
všedních chutí a barev, např. čokolády s chutí 
zázvoru a  zeleného čaje, tabulky hrubší kon-

JE LIBO 
HOŘKOU 
ČAJOVOU 
TABULKU, 
SLANÝ 
KARAMEL, 
LÁMANÝ 
NUGÁT?



VŠUDE SAMÁ ČOKOLÁDA: 
POKUD JSTE MILOVNÍKY ČOKOLÁDY 

A ZAJÍMÁ VÁS, JAK JE MOŽNÉ, 
ŽE Z HOŘKÝCH A KYSELÝCH 

KAKAOVÝCH BOBŮ VZNIKNE NĚCO 
TAK HŘÍŠNĚ DOBRÉHO, POTOM 

NEVÁHEJTE A NAVŠTIVTE NĚKTERÝ 
Z ČOKOLÁDOVÝCH DOMŮ NEBO 

MUZEÍ, KDE SE O ČOKOLÁDĚ DOZVÍTE 
OPRAVDU VŠE – A MŮŽETE 

I OCHUTNAT. ALE POZOR! AŽ 
OBJEVÍTE KOUZLO ČOKOLÁDY, 

CESTA ZPÁTKY UŽ NEVEDE!
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Hýčkejte se
Čokoládu nemusíte jen konzumovat, dopřejte 
ji také své pokožce. Vždyť používání čokolády 
v kosmetice je starší více jak 2 000 let. Čokolá-
dová masáž vás příjemně uvolní a díky obsahu 
aminokyselin, minerálů, vitaminů a antioxidantů 
zklidní váš organizmus. Čokoláda vyživuje tě-
lesné buňky, působí proti bolesti hlavy, rozšiřuje 
cévy a napomáhá tak lepšímu prokrvení. Teplá 
čokoláda umí detoxikovat organismus, pomáhá 
i při snižování váhy a formování postavy.  A co je 
důležité! Tato masáž chrání pokožku před vol-
nými radikály, které způsobují stárnutí. Zabalte 
své tělo i vy do voňavé čokolády a vychutnejte 
si její účinky. 

Historie čokolády
Všichni víme, že primární surovinou čokolády 
jsou kakaové boby. Ale výroba čokolády má 
předlouhou tradici a úplná historie se nedá po-
psat jen pár slovy. Podívejme se tedy jen na ty 

nejdůležitější momenty. Všechno to začalo ně-
kde u mayských a aztéckých indiánů, kteří ve 
Střední Americe zakládali první známé kakaov-
níkové plantáže a z kakaových bobů začali při-
pravovat (první recept) čokoládu, ovšem pou-
ze k  pití. Pro Evropu ale bylo důležitým 
mezníkem 16. století, kdy kakaové boby do 
Španělska přiváží mořeplavec Kolumbus a po-
sléze přiváží Cortéz v roce 1528 i recept na pří-
pravu čokolády. Španělé si recept oproti indiá-
nům přizpůsobili dle svých chutí a  drželi ho 
pod pokličkou více než sto let. Počátkem 
17. století se čokoládová vlna začala šířit Evro-
pou – přechází přes Francii, Itálii, v Londýně se 
objevuje ve vznikajících kavárnách… První čo-
koládovnu zprovoznili Holanďané v roce 1815, 
ale první čokoládová tabulka přišla na svět až 
v roce 1847. Mléčná čokoláda se objevila v roce 
1876, a to ve Švýcarsku. Po roce 1900 už ne-
stálo čokoládě nic v  cestě a  začala úspěšně 
dobývat svět. 

Čokoláda vždy po ruce 

Proč byste čokoládu měli vykázat jen 
k domácímu mlsání? Když máte chuť 
na něco malého během pracovního 
dne, výborné k zakousnutí i k nabídnutí 
návštěvě ke kávě jsou jednotlivě balené 
pralinky Milka Crispello plněné krémem, 
které díky praktickému balení můžete 
mít v kanceláři vždy po ruce. Dalším ma-
lým sladkým potěšením v jednom soustu 
pro vás mohou být i mléčné čokoládky 
Milka Naps. Chuť té nejjemnější čokolády 
z alpského mléka a aroma kávy zařídí 
vše ostatní. Nezapomeňte nabídnout 
i kolegyni. Milka nabízí spoustu dalších 
zajímavých produktů, které se vyplatí 
ochutnat. Jsou určeny nejen mlsalům, 
ale i spotřebitelům, kteří rádi čokoládu 
darují, a nemusí se jednat jen o dárek 
k narozeninám nebo svátku. Troufněte 
si na jemnost. Vždyť Milka se od svého 
počátku (r. 1901) stala jednou z nejoblí-
benějších značek.



Novorenesanční budova 
vinohradského Pavilonu z roku 
1903, dříve nazývaného Vinohradská 
tržnice, je neodmyslitelnou 
dominantou Vinohradské třídy. 
Dnes se ulici také někdy říká 
„nábytkářská třída“ a i tuto její 
postupně vznikající image pomáhá 
Pavilon budovat. Od října minulého 
roku se totiž znovu otevřel pro 
veřejnost ve své nové podobě coby 
mekka nábytkového designu. 
Když se dnes člověk ocitne uvnitř 
a obdivuje čisté industriální linie 
a vzdušnost interiéru, těžko by ho 
napadlo, že budova měla ve své 
historii několikrát téměř
na kahánku.

PAVILON ZÍSKAL 
ZA REKONSTRUKCI 
A NOVOU NÁPLŇ 
HISTORICKÉHO

PROSTORU 
VINOHRADSKÉHO 

PAVILONU CENU CZECH 
GRAND DESIGN 2013 

V KATEGORII OBCHOD 
ROKU.

Poprvé se o její demolici uvažovalo roku 
1982 poté, co nedostatkem péče chátrala 

už více než třicet let. Když ji pak roku 1986 po-
stihl velký požár, zdálo se, že je její osud zpeče-
těn. Klub Za starou Prahu a Národní technické 
muzeum ji však dokázaly dostat na seznam ne-
movitých kulturních památek, a tím zachránit.

 Rekonstrukce z počátku 90. let se však moc 
nevydařila. Jako obchodní pasáž s řadou drob-
ných obchodů, butiků a galerií si Pavilon cestu 
do srdcí Pražanů nenašel a většinou zel prázd-
notou.

Oživení nastalo až roku 2013 se vstupem no-
vého investora, majitelů společnosti ACTIVA, do 
společnosti Pavilon a. s. Náročná a nákladná re-

konstrukce tentokrát dbala na zachování všech 
původních konstrukčních a  historických prvků 
budovy a snažila se zbavit ji předchozích necitli-
vých zásahů. Vznikl vzdušný a čistý prostor, kte-
rý odhaluje základní konstrukci, má dostatečné 
množství denního světla, volnou dispozici pater 
bez příček, dokonalé detaily. Skvěle tak doplňu-
je industriální architekturu stavby.

V  Pavilonu se spojuje interiérový design 
s uměním. Profesionálním designérům, archi-
tektům a výtvarníkům jsou k dispozici výstavní 
prostory Galerie Pavilon, návštěvníci mohou 

využít příjemné posezení v kavárně. Prodejním 
prostorám vévodí pod hlavičkou Stockist de-
signový nábytek předních světových značek 
(Fritz Hansen, Desalto, Lema, Flou, Montis, 
Hay, Zeitraum,..), ale najdete zde např. také ku-
chyňské studio (Brother&Duck), podlahové 
krytiny (Barkotex), bytové textilie (Confi do 
Home), originální dřevěný nábytek domácí 
provenience (Lugi), repliky nábytku ze 30. let 
(Modernista), audiotechniku (Fullstars) či květi-
nové studio (Mario Wild Flowers).   
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DESIGN

STOCKIST: 
DESIGN PRO 
KAŽDÉHO
Stejně jako krásný šperk podtrhne výsledný 
efekt šatů, vhodně zvolený designový doplněk 
zase rozzáří interiér. I ty nejnovější trendy vždy 
ale respektují několik základních pravidel. Stále 
jsou moderní neutrálně laděné místnosti s dů-
myslně volenými doplňky ve výrazných bar-
vách, stále platí, že jeden solitérní kus nábytku 
v klasickém stylu dodá šmrnc i striktně moder-
nímu interiéru. S doplňky se zkrátka dá kouzlit 
a  vtisknout každému místu osobitý charakter 
jeho uživatele. V případě doplňků není vůbec 
nutné utrácet statisíce, cení se především vkus, 
inteligence, invence a originalita.

Proto jsme pro vás připravili malou inspira-
tivní ochutnávku z rozmanitého a dostupného 
sortimentu designových prodejen Stockist, 
které nabízejí to nejlepší od současných uzná-
vaných výrobců nábytku, svítidel a  koberců. 
Stockist, to jsou designové novinky i nadčaso-
vé modely. 

Showroomy Stockist
• Pavilon, Vinohradská 50, Praha 2
• Vinohradská 41, Praha 2
www.stockist.cz

Lightyears – Pharaoh
• závěsné svítidlo dánské značky Lightyears
 navrhla dvojice Michael-George Hemus 
 a Nicolas Roope z anglického designového 
 studia Hulger v roce 2013
• kovová transparentnost použitého 
 materiálu (vstřikovaný ABS plast a hliník) 
 – při vypnutém světle funguje jako zrcadlo, 
 při zapnutém světle odhalí poutavý 
 energeticky úsporný světelný zdroj Plumen
• průměr svítidla 33 cm, výška svítidla 30,6 cm
• dodává se s černým textilním kabelem 
 o délce 3 m
cena 11 520 Kč

Hay – Dot
• dekorativní polštáře mladé dánské fi rmy Hay
• kontrastní knofl íky po obou stranách 
 a široká škála barev
• tvary: kulaté (Ø 50 cm), čtvercové 
 (50 x 50 cm) a obdélníkové (45 x 60 cm nebo 
 36 x 72 cm) s jedním či dvěma knofl íky
• kvalitní textilie Kvadrat zaručují pohodlí 
 i odolnost materiálu (kolekce látek Steelcut 
 Trio, Halingal a Divina) 
cena od 2 100 do 2 492 Kč

Magis – Rocky
• ikonického houpacího koně pro 
 značku Magis navrhl v roce 2012 slavný 
 designer Marc Newson
• inovativní jemný houpací mechanismus
• materiál: odolný rotačně tvarovaný 
 polyethylen, který se hodí i pro venkovní 
 použití
• dostupný ve třech barvách: černá, hnědá 
 a bílá, matný povrch a konopný provaz
cena 18 973 Kč



Desalto Booxx
• variabilní policový systém navrhl italský 
 designér Denis Santachiara 
• systém podobný pantografu – každý 
 uživatel si podle své estetické či prostorové 
 potřeby nastaví vlastní velikost
• materiál: ocel v černém a bílém lakovaném 
 provedení
• solidní nosnost, zarážky na konci polic lze 
 libovolně nastavovat
• ideální pro uskladnění knih nebo CD
• dvě varianty rozměrů: 
 délka polic 100 cm, max. celková výška 
 230 cm a nosnost 30 kg
 délka polic 75 cm, max. celková výška 
 162 cm a nosnost 15 kg
cena od 29 510 do 37 607 Kč

Montis - Tor 
• praktický odkládací stolek nizozemské 
 značky Montis, navrhl Lambie Van Hengel 
 v roce 2011
• rukojeť přechází plynule z nohou stolku
• nízká hmotnost (3 kg) – snadná 
 přenositelnost 
• zvýšená hrana odkládací desky – předměty 
 ze stolku při přenášení nesklouzávají
• materiál: práškově lakovaný hliník
• barvy: bílá, černá, tyrkysová, šedá, zelená 
 a fi alová
• celková výška: 51,7 cm, průměr desky: 
 40 cm
cena 4 235 Kč

Magis – Puppy
• dětskou židličku navrhl již v roce 1973 
 designér Eero Aarnio, od roku 2009 je 
 součástí dětské kolekce Me Too italské fi rmy 
 Magis
• slouží jako funkční židlička, hračka i vhodná 
 dekorace dětských pokojů, školek nebo 
 dětských center
• materiál: polypropylen v matném, lesklém 
 nebo transparentním provedení, vhodný 
 i pro venkovní použití
• dostupný ve 4 velikostech a 6 barvách: 
 zelená, oranžová, bílá, červená, černá 
 a speciální dalmatinská
cena od 1 484 do 30 492 Kč

Magis – Puppy
• dětskou židličku navrhl již v roce 1973 
 designér Eero Aarnio, od roku 2009 je 



Aktovka Schneiders s příslušenstvím 
splňuje nejpřísnější požadavky na 
bezpečnost, funkčnost a pohodlí. 

Předností jsou anatomicky tvarovaná 
záda a polstrované, výškově nastavitelné 

popruhy.
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ACTIVÁČEK

VYCHYTÁVKY DO ŠKOLY
Školní potřeby provázejí děti na každém kroku. Ve svém vývoji za poslední dobu urazily dlouhou cestu a je třeba 
podotknout, že do inovací se pružně promítají i přání a zkušenosti zákazníků. Výrobci nyní kladou značný důraz na 
kvalitní zpracování, především na ergonomii, funkčnost, designové ztvárnění, ale i na řadu praktických vychytávek, 
které mají své opodstatnění. Tak je zajištěno, že se ke spotřebitelům dostane vysoce kvalitní výrobek, který bude 
sloužit déle, než jste čekali. Vyberte si!

Zákazníci ACTIVA 
mají na vše 10% slevu 
na www.activacek.cz 

po zadání kódu 
ACTIVA2014.

Školní batohy Walker se vyznačují velmi 
kvalitním zpracováním a jsou určeny pro 

starší školáky. Batoh má tři komory na 
zip, z nichž hlavní zaručuje bezpečné 

uložení notebooku.

Zdravé lahve neobsahují ftaláty, jsou 
vyrobeny z lékařského plastu 

zabraňujícímu jejich plesnivění a zápachu. 
Lahve jsou vhodné pro nápoje do 100 °C 

a je možné je doplnit termoobalem.

Ergonomické bombičkové rollery Stabilo 
EASYoriginal pomáhají správnému držení 
pera. Jejich úchopová část je speciálně 
tvarovaná zvlášť pro praváky a leváky. 
Výměna náplně je zcela jednoduchá.

Pravítka Maped Twist`n Flex jsou ohebná, 
nezlomitelná pravítka, s vysoce kvalitním 

značením stupnice odolné proti oloupání.

Plastové ořezávátko Maped Galactic 
s odpadní nádobkou se nikdy neucpe. 
Má totiž tlačítko, které okamžitě uvolní 

zlomenou tuhu.

Ergonomické nůžky Maped Tatoo Deco 
mají vysoce kvalitní čepele doplněné 

veselými, barevnými motivy.

Velmi tenké svačinové boxy Cocina 
chrání vaše jídlo i životní prostředí. Vy-

robené jsou z odolného termo materiálu 
a prázdné nezabírají v aktovce téměř 

žádné místo.

Dětské židle Mayer se vyznačují do-
konalou ergonomií a skutečností, že ros-
tou s dětmi. Svým snadným nastavením je 
možné přizpůsobit jejich výšku dětem už 

od čtyř let až po studentský věk, 
respektive do výšky 190 cm.



POMOC A PODPORA 
DÁVÁ ŠANCI DRUHÝM
Pečovat o sebe, to bychom ještě zvládli, často však zapomínáme na pomoc druhým. Toho si je plně vědoma 
společnost ACTIVA, která druhým rokem nabízí konkrétní pomoc Občanskému sdružení LECCOS v podobě dodávek 
školních a kancelářských potřeb. A nejen to. Zajímavým a užitečným počinem této spolupráce je i „recyklace“ zboží 
vráceného z reklamací. Kvalitní batohy a tašky s nepatrnou vadou a po drobných úpravách tak najdou majitele a mohou 
sloužit v potřebných rodinách s dětmi.  

Občanské sdružení LECCOS je nezisko-
vá organizace s velmi širokým záběrem. 

Prostor k trávení společného času zde najdou 
rodiny s  dětmi, volnočasové kroužky podpo-
rují dětské aktivity, poradny nabízejí pomoc 
v  obtížných životních situacích. A  co víc? Na 
to jsme se zeptali pracovnice PR Dity Nekol-
né z Občanského sdružení LECCOS v Českém 
Brodě.

Vaše projekty jsou bezesporu přínosné a po-
skytují prostor nejen dětem. Nabízíte porad-
ny pro rodiny, ale i další služby, např. terén-
ní. Mohla byste nám některé z nich přiblížit?
Poradna pro rodiny je místo, kde rodiny s dět-
mi najdou u  odborných pracovníků podporu, 
například při jednání s  úřady, při hledání no-

vého bydlení, zaměstnání, doučování dětí, při 
problémech s prospěchem a při řešení dalších 
obtížných rodinných situací. Terénní práce 
s  rodinami nabízí obdobné služby, které pro-
bíhají v místě bydliště klienta, v terénu. Terén-
ní práce s  dětmi a  mládeží nabízí dětem, pro 
které by bylo složité dojíždět ze vzdálenějších 
lokalit do našeho města, různé alternativy vol-
nočasových aktivit, především sportovních 
a samozřejmě také poradenství při řešení obtíží 
v rodině, v kolektivu…

Besedy, semináře i akce pro veřejnost, to vše 
lze ve vašem programu najít. Které z  nich 
byste chtěla zmínit?
Určitě ty tradiční akce, které se v našem městě 
těší velkému zájmu. Je to Den dětí, Drakiáda 
a Adventní průvod světýlek, které jsou zamě-
řené především na rodiny s  dětmi. Na každé 
z  těchto akcí většinou úzce spolupracujeme 
s  dalšími neziskovými organizacemi v  regio-
nu, školami i s městem Český Brod. Semináře 
tematicky zaměřujeme na rodiny s  dětmi. Za 
zmínku však stojí také nepravidelná setkávání 
podnikatelů a zástupců neziskových organiza-
cí. Jsou zajímavým přínosem v předávání a sdí-
lení zkušeností.

Podporujeme

Společnost ACTIVA podporuje Občanské 
sdružení LECCOS prostřednictvím svého 
charitativního projektu ACTIVNĚ dětem, 
do kterého přispívá každý zákazník svojí 
internetovou objednávkou na obchod.
activa.cz.

Občanské sdružení rovná se dobrý skutek. 
Jak může přispět jednotlivec, kolektiv nebo 
fi rma a  podpořit vaši činnost a  posunout ji 
o kus dál.
Ano, poskytujeme služby, které jsou veřejnosti 
prospěšné a v našem regionu potřebné. Velmi 
si vážíme každé podpory, ať už fi nanční, hmot-
né či v  podobě dobrovolnické práce. Kdo by 
chtěl naše sdružení podpořit, najde všechny 
potřebné kontakty a  informace na našem 
webu. Například na tradiční listopadové BENE-
FICI pro LECCOS může nákupem vánočních 
dárků prostřednictvím tiché aukce přispět na 
činnost našeho sdružení, ale také prožít zábav-
ný večer. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI 
O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ 
LECCOS NAJDETE 
NA WWW.LECCOS.CZ. 
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KONTAKTY

PRAHA

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

BRNO

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

ČESKÉ BUDĚJOVICE

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

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

VOLEJTE NEBO FAXUJTE ZDARMA
INFO LINKA  800 228 482   
FAX   800 166 111

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

OSTRAVA

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

PLZEŇ

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

ÚSTÍ NAD LABEM

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

SLOVENSKO

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

WWW.ACTIVA.CZ
WWW.ACTIVACEK.CZ
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pokrytí signálem ACTIVA800 228 482 
www.activa.cz




