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ÚVODNÍ SLOVO

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
přiznám se vám, že mám rád staré věci. Mají tajemství, která mě baví 
objevovat, své příběhy, o kterých mě baví přemýšlet. Kdo se jich dotýkal? 
Jací byli lidé, kteří je používali? Vůbec mi nevadí, že už nezvládnou to, 
co zvládaly v dobách svého největšího lesku. Stále mají svoji hodnotu, 
jen trochu odlišnou.

Své příběhy a kouzla mají i  lidé dříve narození. Fyzickou sílu, kterou 
v běhu času ztratili, vyváží mnohonásobně zkušenostmi a nadhledem. 
Je mi proto opravdu velkým osobním potěšením, že v  letošním roce 
spouštíme vedle charitativního projektu ACTIVNĚ dětem také projekt 
ACTIVNÍ senior.

 
Děkuji vám, že nám umožňujete pomáhat. 

Arnošt Brož, jednatel

Tiráž 
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PŘEDSTAVUJEME

ACTIVA 
TAKOVÝCH 

FIREM JE 
OPRAVDU 

MÁLO!
Společnost ACTIVA 

je v oboru kancelářských potřeb 
na našem trhu stále kapitálově 
nejsilnější českou společností. 

Expanduje a neustále posiluje svou 
pozici nejen na domácím trhu. 

V současnosti získává stále větší 
konkurenční výhody. Pro firmu 

ta nejlepší vizitka. Za dobu 
působnosti si ACTIVA vybudovala 

pozici tuzemské jedničky v dodávkách 
kancelářských potřeb všem 

typům subjektů, včetně mezinárod-
ních firem a státní správy.

Společnost ACTIVA působí na českém 
trhu již dvacet tři let pod stejným ob-

chodním jménem, s  původním českým ka-
pitálem i právní subjektivitou – ve Slovenské 
republice od roku 2000 pod názvem ACTIVA 
Slovakia s. r. o. Strategie firmy zůstává stejná: 
maximálně vstřícný přístup ke klientům, vysoký 
standard komplexnosti služeb a široká nabíd-
ka produktů – elektronizace a automatizace 
příjmu objednávek i dalších procesů je samo-
zřejmostí.

ACTIVA poskytuje nejen nejširší katalogový 
sortiment kancelářských potřeb, občerstve-
ní, drogerie, značkového zboží, hygienických 
a úklidových prostředků, ale je také firmou, kde 
je odpovědné podnikání součástí každodenní 
činnosti ve všech aspektech – ekonomickém, 
ekologickém a sociálním. 

K aktivitám, které ke společnosti neodlučitel-
ně patří, je také podpora a sponzorování nezis-
kových organizací. V rámci svého charitativní-
ho projektu ACTIVNĚ dětem firma podporuje 

dětské domovy a regionální organizace pomá-
hající dětem. ACTIVA věnovala v rámci tohoto 
projektu ke konci roku 2014 zboží překračující 
částku 6 300 950 korun. 

Dětem s Activáčkem
Kvalitní, vypovídající a esteticky řešené webo-
vé stránky mohou napomoci zákazníkům nejen 
ve výběru kvalitních kancelářských produktů. 
Srozumitelná navigace a  prezentace je také 
navede na stránky Activáčka, které nabízejí 
široký výběr produktů školních a  výtvarných 
potřeb. Naleznete zde kvalitní produkty ev-
ropských i  světových značek, ale i blog plný 
nápadů a soutěží. Obchod Activáček.cz získal 
díky spokojenosti ověřených zákazníků pres-
tižní certifikát Zlaté Ověřeno zákazníky 

Předpokládaný vývoj a  směr společnosti je 
neměnný: nabízet kvalitní produkty a  kom-
plexní služby na vysoké profesionální úrovni 
s důrazem na uspokojování potřeb zákazníků 
a šířit dobré jméno společnosti. 

ACTIVA disponuje propojenou sítí 
regionálních poboček v sedmi 

krajských městech.
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REPASY JSOU LEVNÉ, 
ALE NEMUSÍ BÝT VÝHODNÉ
Nad náplněmi do tiskáren přemýšlíme většinou jenom tehdy, když zrovna dojdou. 
Přitom by se vyplatilo na ně myslet. Aby ušetřili, volí lidé pro tisk repasované náplně, často 
nepříliš kvalitní. Ty jsou sice levné, nicméně ne vždycky s nimi dosáhnou nejlepších výsledků. 
I tady zkrátka platí, že originální náplně fungují nejlépe.

Důvody jsou prosté. Originální inkoustové 
či tonerové kazety se postarají o konzis-

tentní kvalitu tisku, navíc pak výtisky vydrží o po-
znání déle. Další výhodou je fakt, že originální ka-
zety vytisknou zhruba o polovinu více stran než 
neoriginální a neosvědčené repasované náplně. 
V případě repasů se navíc můžete potkat i s tím, 
že vůbec netisknou. Jednoduše selžou ještě před 
prvním tiskem. Ve finále tak nemusí být tak vý-
hodné, jak se jeví podle cenovky. 

3 mýty o repasovaných náplních 
(a jaká je pravda)

Repasované náplně šetří peníze
Krátkodobě ano, stačí se podívat na ce-

novky. Jenže z  dlouhodobého pohledu už 
to tak jasné není. Investice do repasů přinese 
okamžitou úsporu, při používání se ale potká-
te s problémy, které musíte řešit – a stojí další 
peníze. Takovými skrytými náklady jsou napří-
klad opakovaný tisk špatných výtisků, výměny 

ORIGINÁLNÍ 
KAZETY VYTISKNOU 
ZHRUBA 
O POLOVINU VÍCE 
STRAN NEŽ 
NEORIGINÁLNÍ 
A NEOSVĚDČENÉ 
REPASOVANÉ 
NÁPLNĚ.

1

nekvalitních kazet či třeba opravy tiskárny kvůli 
nekvalitnímu inkoustu. 

Repasy jsou stejně kvalitní 
jako originál

U originálních kazet máte jistotu, že výtisky bu-
dou jeden jako druhý, v případě fotografií bu-
dete mít realistické a barevně věrné obrázky. 
Výtisky navíc i něco vydrží, nevyblednou v oka-
mžiku, kdy již nebudete mít původní soubor 

2
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v  počítači k  opětovnému vytištění. Tím vám 
šetří čas a nervy. Takovou jistotu u repasova-
ných kazet zkrátka nemáte. 

Spolehlivé jsou repasy i originály
Možná jste se s tím už sami setkali. Nasa-

díte repasovanou kazetu do tiskárny a zjistíte, 
že netiskne. Nebo sice tiskne, ale po pár výtis-
cích přestane. Kvalita a spolehlivost může být 
u ne osvědčených repasů problémem, s nímž 
se v  případě značkových originálních kazet 
nepotkáte. Jednoduše proto, že originály jsou 
nepoužité, zbrusu nové kazety. Zpravidla platí 
také to, že s originální kazetou vytisknete zhru-
ba o polovinu stran více. 

Volba tiskárny: 
laserová, nebo inkoustová?
Laserová, nebo inkoustová? Řešíte nákup tis-
kárny a nevíte, která se vám vyplatí více? Před 
definitivním rozhodnutím zvažte, jak často 

a pro jaký tisk budete novou tiskárnu využívat. 
Každý má jiné požadavky, proto nedávejte na 
radu známých, ale spolehněte se na sebe. Je 
rozdíl, pokud chcete tisknout spíše textové do-
kumenty, nebo barevné fotografie z cest. Až si 
to ujasníte, bude výběr snazší. 

Nejpopulárnějšími tiskárnami v  domác-
nostech jsou ty inkoustové. Jsou levné, tisknou 
barevně, na druhou stranu mají vyšší náklady 
na tisk. Ale i mezi nimi se dají najít poměrně 
úsporné modely, které se liší třeba i v doda-
tečné spotřebě inkoustu mimo samotný tisk 
– inkoust se totiž používá i pro čištění tiskové 
hlavy. „Inkoustovky“ se hodí pro tisk fotografií, 
grafických návrhů či menšího objemu textu. 
Pokud se chystáte tisknout jen dokumenty, 
dají se nastavit pro černobílý tisk. 

Laserové tiskárny mívají nižší celkové náklady 
na tisk, jenže platí, že tonerové kazety zase stojí 
o něco více než inkoustové náplně. Před ností 
laserových tiskáren je tisk dokumentů, a  to 

i  mnohastránkových. Chystáte-li se tisknout 
především dlouhé „lány“ textu, jsou černobílé 
laserové tiskárny dobrou volbou. Barevné la-
serové tiskárny jsou zase dražší. 

Tiskněte šetrně: 6 tipů, jak na to
Oddělené náplně. Některé tiskárny přesta-
nou tisknout, pokud dojde jedna ze základních 
barev. Musíte pak vyměnit celé balení, i když 
jsou jiné zásobníky plné. A přestože vy zrovna 
nepotřebujete tisknout barevně. 
Náklady na tisk. Pokud máte doma velkého 
žrouta inkoustu, raději se na takové tiskárně 
nepouštějte do tisku celého alba z dovolené. 
A místo toho využijte služeb fotolabu. 
Nižší kvalita. Pokud snížíte kvalitu tisku, spo-
třebuje se v tiskárně méně barvy, text je přitom 
stále dostatečně čitelný. Nepříliš důležité do-
kumenty se takto tisknout vyplatí, fotografie 
a grafiku takto raději netiskněte, dojem z nich 
by nebyl valný. 
Obě strany. Řada tiskáren umí oboustranné vý-
tisky, případně můžete zvolit oboustranný tisk 
manuálně. Nejdříve se tak vytisknou liché strán-
ky, po otočení papíru pak dotisknete ty sudé. 
Jeden list, více stran. Zhutněte mnohastrán-
kové dokumenty při tisku tak, že na jeden list 
papíru „nacpete“ více stránek. Vždy ovšem tak, 
aby ještě byly čitelné – ideálně tedy dvě či ma-
ximálně čtyři strany. 
Bez balastu. Jestliže se chystáte tisknout strán-
ku z webu, většinou spolu s ní vytisknete i rekla-
mu, grafické prvky a další balast. Využijte šikovný 
doplněk Print Friendly (www.printfriendly.com), 
díky němuž pohodlně vytisknete jen to podstat-
né. Lze tisknout přímo z uvedeného webu nebo 
si jej nainstalovat jako doplněk přímo do inter-
netového prohlížeče. 

Náš tip pro váš tisk

ACTIVA má široký sortiment potřeb pro 
tisk a nabízí originální i alternativní tonery 
a cartridge do černobílých a barevných 
tiskáren. Nejžádanějšími produkty bývají 
tonery a cartridge značek HP či Canon, 
bohatá je ale i nabídka alternativních kazet 
pro celé spektrum tiskáren (HP, Canon, 
Brother, Samsung, Epson a další). 

3



Jaké náplně jsou na trhu? 
Originální kazety – vyrábějí a distribuují je 
samotní výrobci tiskárny (např. značky jako 
HP, Canon apod.), jejich vývoj a výrobu přísně 
kontrolují a zajišťují vysokou kvalitu tisku. Ceny 
tonerů jsou vyšší, obvykle je lze renovovat. 
Alternativní/kombatibilní kazety – nabí-
zejí je výrobci, kteří sami nevyrábějí tiskárny. 
Výrobci alternativních, kompatibilních kazet 
mají vlastní vývoj a  výrobu, vlastnosti kvalit-
ních alternativních náplní se blíží či rovnají 
originálním kazetám. I  proto mívají stejnou 
záruku, tedy dva roky. Jsou o  něco levnější 
než  originály. 
Repasované kazety – některé díly originál-
ních kazet jsou vyměněny, aby je šlo znovu 
použít. Výrobci repasů se výrazně liší v kvalitě, 
kromě osvědčených existují i firmy provádějící 
renovaci kazet doslova na koleně a s nekvalit-
ním materiálem. V takovém případě je pak kva-
lita tisku minimální, stejně jako výdrž. Profe-
sionálně repasované kazety naproti tomu 
procházejí přísnými testy. Repasy jsou v porov-
nání s  originálními i  alternativními kazetami 
nejlevnější. 

TONERY  
A CARTRIDGE PRO  

SVOU TISKÁRNU  
SI VYBERETE  

V PŘÍSLUŠNÉ SEKCI  
NA WEBU 

OBCHOD.ACTIVA.CZ. 
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SEDAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ 
VYŽADUJE POHYB

Varování před nedostatkem pohybu se na nás valí ze všech stran. Oprávněně. 
Pohyb je pro lidské tělo jednoznačně přirozenější než dlouhé sezení. Pravidelné a dlouhé 

vysedávání v kanceláři při práci vede k nejrůznějším zdravotním komplikacím. Nejvíce trpí záda, a to 
i při snaze o správné sezení na kvalitní židli. Sezením podle výzkumu vědců netrpí jen páteř. 

Dlouhodobé sezení také omezuje svalo-
vou činnost, která je nezbytná pro pod-

poru pohybu lymfy. Lymfatický systém je totiž 
nejvíce závislý na svalových stazích nohou. Při 
sezení se toto svalstvo téměř nezapojuje a čin-
nost lymfatického systému je omezena, čímž 
se zpomaluje i odstraňování škodlivých látek 
z těla. Při sedavém zaměstnání rovněž dochází 
k ochabování svalstva, zkracování šlach a ná-
poru na cévní systém.

Už žádná bolest v zádech 
ani brnění v rukou
Celodenní práce u počítače lidskému tělu ško-
dí, což je známý fakt. Existují sice poučky, jak 
sedět správně, ale schválně, jak dlouho vydržíte 
sedět rovně a nehrbit se? Možná několik mi-
nut. Následky strnulé polohy u počítače můžete 
ale zmírnit pomocí pravidelného cvičení, které 

nezabere více než patnáct minut. Na práci se 
soustřeďte, seďte pohodlně, ale každé dvě ho-
diny si zacvičte. 

Zacvičit si v kanceláři? 
Jde to a většinou k tomu nepotřebujete žádné 
cvičební pomůcky ani náčiní. Vystačíte si s tím, 
co máte kolem sebe – stěna, židle, stůl. Nemu-
síte se převlékat, u tohoto cvičení se nezapotí-
te. Cílem totiž není spalování tuků, ani nabývání 
svalové hmoty nebo zvyšování kondice, cílem 
je protažení svalů a šlach.

Protahujeme si záda 
Cvik ve stoje: Spojte natažené ruce nad 
hlavou a dbejte na narovnané lokty, ruce 

pomalu tlačte dozadu a  sledujte, jak se vám 
záda narovnávají. Potom se pomalu, stále ve 
vzpřímené poloze a  s  nataženýma rukama, 

NEPOTŘEBUJETE 
ŽÁDNÉ CVIČEBNÍ 

POMŮCKY ANI NÁČINÍ. 
VYSTAČÍTE SI S TÍM, 

CO MÁTE KOLEM 
SEBE – STĚNA, 

ŽIDLE STŮL…

1 2

1

Tento cvik ve stoje vám 
krásně narovná záda.

Protažení zad na židli. 
Snažte se koleno přitáhnout až k bradě.



naklánějte doleva a doprava. Zopakujte ales-
poň pětkrát.

Cviky na židli: Pokrčenou nohu si přitáh-
nete k bradě tak, že ji budete držet pod 

kolenem. Toho se pak budete předkloněním 
snažit dotýkat hrudníkem, přičemž záda bu-
dou zakulacena. V maximálním napětí vydržte 
alespoň pět vteřin. Poté vyměňte nohu a celý 
proces opakujte třikrát až pětkrát.

Ruce pokrčené v  předloktí spojte prsty 
za hlavou, trup musí být vzpřímený, stej-

ně jako krk. Snažte se trup vytočit co nejvíce 
do strany. V maximálním otočení vydržte ně-
kolik vteřin. Cvik opakujte několikrát na kaž-
dou  stranu. 

Rotační cvičení: Nohy položte pod stůl 
s  lehce pokrčenými koleny. Levou rukou 

se chytněte hrany stolu, pravou položte na 
opěradlo židle a natočte tělo i hlavu doprava. 
Chvilku tak vydržte a cvik zopakujte s otáčením 
na druhou stranu. Zopakujte pětkrát na kaž-
dou stranu. 

Intenzivní cvik: Sedněte si na židli vzpří-
meně, můžete se i opírat, a dejte obě ruce 

vzhůru. Spojte je nad hlavou, táhněte směrem 
dozadu, aby došlo k úplnému narovnání zad. 
Udržujte lokty rovné a  pomalu se začněte 
ohýbat doleva. Ucítíte pnutí na druhé straně. 
Chvíli v  této poloze vydržte. Vraťte se zpět 
a  totéž proveďte směrem vpravo. Opakuj-
te pětkrát. 

Věděli jste, že

Přílišné sezení může podle řady vědeckých 
studií vést k závažným chorobám. Kromě 
bolestí zad je přitom spojováno i s nad-
váhou, osteoporózou i srdečně cévními 
nemocemi. Nemoci svalové a kosterní 
soustavy jsou podle statistik Ústavu zdra-
votnických informací ČR druhou nejčas-
tější příčinou pracovní neschopnosti. Češi 
s bolestmi zad marodí v průměru 70 dní.

3

4

Protažení zad vsedě napomáhá 
k uvolnění zádových svalů.

2

3

Rotační cvičení rovná 
se okamžitá úleva 

od práce v kanceláři.

4

5

Nikola Hodáková, obchodní zástupce, ACTIVA 
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Krční páteř
Klasický cvik: Položte si levou ruku dla-
ní na hlavu a mírně tlačte hlavu proti tla-

ku ruky šikmo vlevo dolů. Záhy ucítíte, jak se 
vám napínají a protahují boční svaly na krku. 
Cvik několikrát zopakujte se střídáním rukou 
a směrů.

Sepněte ruce za zády, s nádechem stáhně-
te lopatky k sobě a ramena tlačte dolů. Čas 

od času povolte ruce podél těla a rameny po-
malu opisujte co největší kruh. Tyto cviky jsou 
nenáročné a lze je opakovat často, aniž by to 
narušilo vaši pracovní výkonnost.

Nezapomínejte na nohy a ruce
Zvedněte jednu volně pokrčenou nohu 
zhruba deset centimetrů nad zem a začně-

te ji narovnávat a zvedat. Pocítíte tah v přední 
části stehna. Napnutou nohu tak chvíli podržte, 
skrčte a vyměňte za druhou. 

Naslouchejte vlastnímu tělu

U každého cvičení, u protahování krční 
páteře obzvlášť, platí pravidlo, že nic 
se nemá přehánět. Nikdy se nesnažte 
překonat bolest a jít za hranu. Tím si jen 
uškodíte. Při cvičení pozorně sledujte 
reakce svého těla a jednejte s nimi v sou-
ladu. Brzy se seznámíte se svými hrani-
cemi a možnostmi, které lze postupně 
posunovat. Nikdy se ale nevyplácí snažit 
se je překonat rychle.

5 6

7

Intenzivní cviky protahují 
a procvičují problematické partie 

při sedavém zaměstnání.

6

7

 Cvik je nenáročný, 
lze jej opakovat často.

 Cviky uvolňující krční páteř jsou 
poměrně známé, jen je třeba si 

na ně vzpomenout.

8



• 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

PRITT  KOREKČNÍ ROLLER

bez rozpou-
štědel
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íž
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á produkce em

isí COob
novitelný materiál

Inz Pritt_ECOmfort CZ_Activa_210x123mm_Final.indd   1 6. 2. 2014   16:30:26

Další tip na protažení 

Své svaly a šlachy také protáhnete, když si 
vsedě o koleno opřete kotník druhé nohy. 
V této poloze rukou zatlačíte na koleno 
horizontálně položené nohy, čímž dojde 
k protažení třísel. Tlak by měl trvat asi 
10 vteřin a být přiměřený, nemělo by do-
cházet k bolesti. Unaveným nohám, které 
nám dost často natékají, uleví následující 
cvik. Položte obě nohy na zem a využijte 
kolečka kancelářské židle. Popojeďte s ní 
tak daleko, až nohy natáhnete. Opíráte se 
pouze o paty, špičky směřující ke stropu 
uchopte rukama. Pokud možno, opakuj-
te pětkrát. Protahujete si nejen nohy, 
ale i záda.

Šlachám na prstech pomůže následující cvik: 
Natáhněte jednu ruku před sebe, aby loket byl 
rovný, prsty směřovaly vzhůru a dlaň od vás. 
Druhou rukou chytněte prsty a pomalu je napí-
nejte směrem k  sobě. To povede ke zvýšení 
pnutí v  předloktí a  záprstí. Vydržte alespoň 
20 vteřin a ruce vyměňte.  

8

Protahovací cviky 
na nohy a ruce.
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INSPIRACE

Speedbox Esselte
Důkazem, že i maličkosti mohou 
být praktické, je archivační 
krabice Speedbox Esselte, která 
šetří čas a námahu. Díky její 
konstrukci je složení jednodu-
ché a intuitivní, takže nepo-
třebujete žádný návod. Během 
pěti vteřin je krabice připravená 
k použití.

VYCHYTÁVKY 
V KANCELÁŘI, 

KTERÉ MAJÍ SVÉ 
OPODSTATNĚNÍ

Jsou nenápadné, ale přesto jsou vyrobeny 
chytře s ohledem na kvalitní materiály i estetiku. 
A často jsou i ohleduplné k životnímu prostředí. 

Řeč je o vychytávkách, které najdou své 
uplatnění v kancelářích, ale nejen tam. Je třeba 

podotknout, že do inovací výrobků se pružně 
promítají i přání a zkušenosti zákazníků. Výrobci 
kladou především důraz na kvalitní zpracování, 

funkčnost i designové ztvárnění. Nabízíme vám 
několik maličkostí, které v kanceláři mají 

své opodstatnění.



Zapomeňte  
na balíky papíru,  

které nejdou otevřít.

Díky pásce se  
k papíru konečně  

dostanete jednoduše…

Netrhat, 
 už je rozbaleno!

inz REY 67x255 magazin activa.indd   1 03.02.15   15:31

Kombinovaná 
kostka samolepicích 
bločků 3M Post-it
Maličkost, která potěší svou 
praktičností, je kostka samole-
picích bločků 3M Post-it. Kom-
binuje několik barev a velikostí 
lepíků v jednom. Ke každé barvě 
nebo velikosti se velmi snadno 
dostanete. Stačí jen správně 
rozložit a vybrat si.

Trojhranná lepicí 
tyčinka Tesa EcoLogo 
Easy Stick
K dalším vychytávkám, se kte-
rými si zjednodušíte pracovní 
život, patří trojhranná lepicí 
tyčinka Tesa EcoLogo Easy Stick. 
Trojhranný tvar tyčinky umož-
ňuje přesné lepení okrajů, hran 
a bodů. Jedinečný tvar brání 
mačkání papíru a navíc obsahuje 
ukazatel množství zbývajícího 
lepidla.

Pilot Spotliter VW BeGreen
Praktickou maličkostí, která by vám neměla chybět, je 
unikátní dvoubarevný zvýrazňovač Pilot Spotliter VW 
BeGreen se dvěma hroty a tekutou náplní. Fluorescenční 
barvy, viditelný stav náplně – žlutá barva 70 %, růžová 30 %. 
Dvě nejoblíbenější barvy zvýrazňovačů tak budete mít stále 
při ruce. Výrobek je součástí řady Pilot BeGreen – psacích 
potřeb, které jsou přátelské k životnímu prostředí. Tělo pera 
je vyrobeno ze 71 % z recyklovaných materiálů.

TYTO PRODUKTY 
A MNOHO DALŠÍCH 

POTŘEB PRO 
KANCELÁŘ NAJDETE 

NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH  

OBCHOD.ACTIVA.CZ.
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PŘEDSTAVUJEME

OBCHODNÍK 
JE NEPOSTRA-

DATELNOU 
SOUČÁSTÍ 
KAŽDÉHO 

TÝMU 
Velikost regionu není dána rozlohou, 

ale počtem zákazníků a dobrým 
týmem obchodníků. Obchodníci 
musejí splňovat především profe-

sionální, ale i „lidskou“ kvalitu, dále 
spolehlivost a týmového ducha. 

To vše se snoubí v pražském týmu 
společnosti ACTIVA, v jehož čele stojí 

obchodní ředitel Roman Čada. 

O zákazníky ACTIVY se v Praze a okolí 
starají dva týmy, které vedou manažeři 

oblastního prodeje – Jan Novák a  Jan Stří-
tezský. Je nutno podotknout, že sehranost 
a kvalita těchto týmů zaručuje vysoký standard 
komplexních služeb, které společnost ACTIVA 
prostřednictvím obchodních zástupců svým 
klientům nabízí.

TÝM JANA 
STŘÍTEZSKÉHO: 

FOTOGRAFIE ODSPODU
JAN STŘÍTEZSKÝ, BARBARA 

VINŠOVÁ, MICHAL LAN-
DAUER, MICHAL SAMEC, 

MARTIN DADEK, MICHAELA 
OLEHLOVÁ, MICHAELA 

HOŘEJŠÍ, JINDRA HAVEL, 
ZUZANA HASOVÁ



Za úspěchem se skrývá profesionalita
„Dosáhnout optimálních výsledků ve výběru 
obchodních zástupců závisí na několika fak-
torech,“ říká obchodní ředitel Roman Čada 
a  dodává: „Minulý rok jsme stabilizovali tým 
pražských obchodníků a v současné době už 
dochází jen k  přirozeným výměnám způso-
beným stěhováním nebo odchodem na ma-
teřskou. Výběru nových kolegů na pozici ob-
chodního zástupce věnujeme opravdu velkou 
pozornost. Na jejich zaškolování se podílí hned 
několik lidí. Kromě školení z oblasti zbožíznal-
ství, prodejních dovedností nebo marke tingu 
si vyzkouší i zásobování svých budoucích zá-
kazníků. Ne každý z  uchazečů ale obstojí,“ 
upřesňuje své poznatky. „Nevyplatí se slevovat 
z požadavků, které na naše obchodníky klade-
me, raději znovu hledáme. Důležité také je, aby 
obchodníci souhlasili s filozofií firmy a cítili, že 
mají za sebou silného hráče na trhu kancelář-
ských potřeb,“ uzavírá svůj postup k dosažení 
kvalitního týmu Roman Čada.

Do regionu týmu Jana Střítezského patří Pra-
ha střed i další části; konkrétně Praha 1, 2, 3, 
7, dále některé oblasti Prahy 4, 8, 9, 10 a část 
středních Čech.

„Přibližně před pěti lety došlo k  masivnímu 
stěhování zákazníků z centra Prahy do okrajo-
vých částí či za Prahu,“ objasňuje danou situaci 
obchodní manažer Jan Střítezský a poukazuje 
i na odlišnou strukturu zákazníků, např. v cen-
tru. „Je tady velké množství malých kanceláří, 
takže i více objednávek, ale v menší hodnotě. 
Vyšší nájmy v  centru si mohou dovolit spíše 
centrály větších společností, takže zde sídlí 
vedení firem a v jiných částech republiky jejich 

TÝM JANA NOVÁKA: 
FOTOGRAFIE ODSPODU

JAN NOVÁK, 
MARTIN BŘEZINA, NIKOLA 
HODÁKOVÁ, LUCIE ČERNÁ, 

PETRA JELÍNKOVÁ, 
MICHAELA ZEMANOVÁ, 
PAVEL ŠINDELÁŘ, PETR 

KONČENÝ

JAN STŘÍTEZSKÝ 
MÍNÍ, ŽE I KDYBY 
FIRMA MĚLA SEBELEPŠÍ 
PRODUKT ČI SLUŽBU, 
NELZE USPĚT 
S NEKVALIFIKOVANÝMI 
ZAMĚSTNANCI 
POSTRÁDAJÍCÍMI 
„LIDSKOST“ A DODÁVÁ: 
„MŮJ TÝM TOTO 
MOTTO SPLŇUJE NA 
STO PROCENT, TAKŽE 
JSEM NA KOLEGY 
MOC HRDÝ!“
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pobočky. Jelikož jde i o prestiž, tak se zde na-
chází i mnoho advokátních firem, bank a dal-
ších společností. Velké procento zákazníků 
tvoří i státní instituce,“ upřesňuje své poznatky 
Jan Střítezský. 

„Zákazníci na okraji Prahy a v sousedících měs-
tech jsou uvolněnější, rádi si popovídají i o sou-
kromých věcech. Obchodníci si tak dokážou 
vytvořit se zákazníkem přátelský vztah, který se 
pozitivně promítá i do obchodního vztahu, rych-
leji než v centru Prahy,“ sděluje nám obchodní 
manažer Jan Novák. „Pro práci obchodníka je 

JAN NOVÁK JE PŘESVĚDČENÝ, ŽE POHODA 
A PŘÁTELSKÁ RIVALITA V RÁMCI JEJICH TÝMU 
SE POZITIVNĚ PROJEVUJE NEJEN NA SERVISU, 
KTERÝ POSKYTUJÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM, ALE 
I NA OBCHODNÍCH VÝSLEDCÍCH JEDNOTLIVCŮ.

nezbytně nutné, aby se dokázal vcítit do každé-
ho zákazníka. Je také potřebné rozpoznat, kdy je 
komunikace nad obchodní rámec na místě a kdy 
ne. Obchodník musí umět reagovat i na různo-
rodost klientů, vytvářet konkrétní nabídky, které 
jsou pro daného zákazníka užitečné a zajímavé,“ 
dodává Jan Novák.

Tým Jana Nováka má na starost nejen Prahu-
-východ, obvody Prahy 4, 5, 6, 8, 9, 10, ale i oko-
lí Kolína, Říčan, Berouna a v neposlední řadě také 
Kralupy nad Vltavou, Benešovsko, Kladensko, 
Slaný, Mělník a Neratovice.  

JAN NOVÁK
V ACTIVĚ 6 LET, 
NA POZICI MOP 
OD ZÁŘÍ 2014

JAN STŘÍTEZSKÝ
V ACTIVĚ 10 LET, 
NA POZICI MOP 

6 LET

PRAŽSKÝ TÝM: 
OBCHODNÍ ŘEDITEL 

PRO PRAHU 
ROMAN ČADA (VLEVO), 
MANAŽEŘI OBLASTNÍHO 

PRODEJE –
JAN STŘÍTEZSKÝ 

A JAN NOVÁK 
(VPRAVO)

ROMAN ČADA
V ACTIVĚ 10 LET



MÓDA V KANCELÁŘI II. 
VÍTE, CO SI OBLÉKNOUT, KDYŽ JE 
VENKU TEPLO?
Přemýšlíte, co vyndat ze skříně, když se ráno chystáte do zaměstnání? Pokud vaše firma vyžaduje dress code, pak 
zapomeňte na tílko bez rukávů, roztrhané džíny nebo minisukni. I když se v tom cítíte dobře, oblečení do kanceláře má 
svoje vlastní pravidla.

Svítí venku sluníčko a  nejraději byste 
si oblékla něco, co je právě „trendy“, 

nebo aspoň něco, v čem se cítíte pohodlně 
a  svá? Není divu, letos si můžete do šatní-
ku pořídit prakticky cokoli – od safari stylu 
v  barvě khaki přes námořnické komplety 
s  proužky, černobílou klasiku, kostkované 
kousky či zvířecí potisk. Jenže právě tohle 
si do kanceláře obléknout nemůžete. I  na 
jaře a v  létě je totiž nutné dodržovat dress 
code neboli obecně uznávaný vzor a soubor 
pravidel v oblékání. Jak si poradit, když nás 

sluníčko vyzývá automaticky k  pestřejšímu 
oblečení? Móda v kanceláři bohužel na roč-
ní období nedbá. Jak říká první certifikovaná 
koučka stylu pro ČR a SR Ing. Dagmar Gab-
ulová, není to ale zase tak tragické. „V  jar-
ním a  letním období lze dámský kalhotový 
kostým nahradit sukňovým nebo byznys šaty 
se sakem. Přípustnou alternativou je i vhod-
ná kombinace sukně a blejzru, ale považuje 
se až za druhou volbu po kostýmu. Silonové 
punčošky jsou v  business dress codu i v tep-
lém ročním období nezbytností,“ říká.

Na co byste měla na jaře a v létě myslet?
• Saka mají vždy dlouhý rukáv.
• Vyhýbejte se proužkům či jiným výrazným 
 vzorům.
• Volte tmavé barvy jako základ: černou, 
 tmavě šedou, tmavě modrou.
• Top by měl mít lodičkový nebo uzavřený 
 výstřih.
• Uzavřené lodičky, čisté a udržované.
• Ideální barva lodiček je černá, přípustné 
 jsou i hnědé nebo béžové odstíny, pokud 
 ladí s celkovým outfitem. Vždy volte 
 konzervativní modely a odstíny.
• Doplňkem mohou být jemné šátky, 
 dámské hedvábné šály, elegantní šperky 
 nebo sady šperků ladící k celkovému 
 outfitu.
• Elegantní náramkové hodinky.
• Kožená kabelka a aktovka na počítač 
 a dokumenty, ideálně černé nebo hnědé
 barvy. 

I NA JAŘE A V LÉTĚ JE  
NUTNÉ DODRŽOVAT  
DRESS CODE NEBOLI 
OBECNĚ UZNÁVANÝ VZOR 
A SOUBOR PRAVIDEL 
V OBLÉKÁNÍ.



Sako
Esprit 

4 499 Kč
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Zeptali jsme se…

Dagmar Gabulové, první certifikované koučky stylu pro ČR a SR 
Na co by si měly dát ženy v létě pozor?
Na nekompletní kostým, to znamená bez saka nebo blejzru, 
odhalené bříško a hluboké výstřihy, příliš krátké sukně (sukně by 
měla vestoje sahat pod dolní oblouk kolene), odhalená ramena, 
průsvitné materiály, jako je krajka nebo volány, křiklavé barvy nebo 
výrazné vzory, otevřené paty nebo špičky na botě, sandály, boty 
na platformě, neošetřené nehty nebo oloupaný lak na nehtech, 
tetování či piercing na viditelném místě či větší množství prstenů 
na jedné ruce, případně hodně řetízků či náramků.

Sukně
Esprit
1 499 Kč

Pánové, víte, že v případě dress 
codu byste si na sebe nikdy neměli 
obléknout například šortky nebo 
mokasíny? I pro vás totiž platí určitá 
pravidla oblékání, a měli byste se jimi 
řídit. Některé letní modely by vás totiž 
mohly velmi snadno znemožnit nejen 
před kolegyněmi, ale hlavně před 
šéfem. 

Podle průzkumů až 80 % úředníků říká, 
že vhodné oblečení ovlivňuje jejich pro-

fesionální image, a dokonce pozitivně moti-
vuje k lepším pracovním výsledkům. Správné 
oblečení vypadá nejen hezky na pohled, ale 
taky přidává na důvěryhodnosti. A  správ-
ně oblékat do kanceláře by se měli i  muži. 
„V běžném pracovním životě platí pro pány 
v zaměstnání tzv. business dress code. Pánové 
by měli zapomenout na džínové, manšestro-
vé a  jiné neformální materiály, stejně tak na 
sportovní a outdoorovou obuv. Zcela určitě se 
nehodí, aby si do kanceláře nebo na obchod-
ní schůzky oblékali výrazně vzorované košile 
a kravaty svítivých barev, či v letních měsících 
šortky, volnočasová trika, polokošile a otevře-
nou obuv, jako například sandály nebo pan-
tofle. Také by měli v kanceláři odložit jakékoli 
pokrývky hlavy, například kšiltovky, čepice 
a  klobouky,“ radí koučka stylu Ing. Dagmar 
Gabulová (www. dagmarstyle.com/cz). A  co 
určitě muže diskvalifikuje, jsou špinavé límce, 
manžety nebo kruhy od potu v podpaží. 

Jaké je ideální oblečení pro muže 
do kanceláře?
• Tmavý oblek v černé, tmavě modré nebo 
 tmavě šedé barvě.
• Košile s dlouhým rukávem v bílé nebo jiné 
 konzervativní barvě hodící se k obleku.
• Rukáv košile by měl přesahovat rukáv saka 
 o zhruba 1 cm.
• Rukáv saka a košile by měl při svisle 
 složené ruce sahat po začátek palce 
 na ruce.
• Kalhoty by měly volně padat k vrchní linii 
 podrážky nohy.
• Ponožky volte vždy tmavé, hodící se 
 k barvě obleku a mějte je vždy dostatečně 
 vysoko natažené.
• Kravata by měla být jednobarevná bez 
 vzoru s decentním motivem v barvě 
 doplňkové ke košili a obleku. 

KANCELÁŘSKÁ 
MÓDA PRO 
MUŽE

VYBERTE SI 
Z TĚCHTO 
NADČASOVÝCH 
KOUSKŮ… 

Kabelka
Deichmann 
999 Kč

Lodičky
Esprit 
1 999 Kč

Hodinky
Esprit
3 799 Kč

Trenčkot
Takko
1 199 Kč

Šaty 
Esprit
2 999 KčNáhrdelník

H&M
349 Kč

Náhrdelník
Takko

249 Kč

Košile
H&M

899 Kč



foto: archiv firem

• Kožený pásek má barevně ladit s barvou 
 bot.
• Boty mají být elegantní černé barvy, 
 případně v odstínech hnědé – jednoduché, 
 uzavřené, šněrovací, konzervativního stylu 
 a hlavně udržované!
• Jako doplněk se hodí elegantní hodinky, 
 manžetové knoflíky, případně brýle 
 s decentním rámečkem.

Koučka stylu 
Dagmar Gabulová radí

Rozhodně se do business dress codu 
u mužů nehodí lesklý efekt obleku, košile 
s krátkým rukávem, kravaty výrazných 
a křiklavých barev nebo s extravagantními 
motivy či vzory, krátké ponožky odhalující 
holé lýtko při sezení, mokasíny a nena-
leštěné boty, které jsou sešlapané a navíc 
ještě špinavé!

CO SI 
OBLÉKNOUT DO 
KANCELÁŘE? 
TŘEBA TYHLE 
KOUSKY… 

Lukáš Hejlík

Populární herec, kterého znáte nejen 
ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, 
ale taky jako propagátora scénického 
čtení  LiStOVáNí, prošel v oblékání dlouhou 
cestu. Ještě nedávno se oblékal ve stylu 
hip-hop, dnes dává přednost pánským 
oblekům. A jak říká, dbá hodně na detaily. 
Začal nosit kravaty a kvalitní boty. Jak se 
vám jeho styl líbí?

Kabát 
Esprit 
3 499 Kč

Sako
H&M
2 999 Kč

Pásek
H&M
399 Kč

Sako
Esprit 

4 499 Kč

Kalhoty
H&M

599 Kč

Košile
H&M

899 Kč
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ŠKOLA VOLÁ: 
KDY A CO DĚTEM POŘÍDIT?

Chystáte se s dětmi na podzim poprvé do školy? Pak asi přemýšlíte o tom, co všechno jim budete muset koupit. 
Je ale dobré vědět, že ne všechno, o čem si myslíte, že je nezbytně nutné, dítě skutečně potřebuje. 

Začátek školního roku se blíží doslova mí-
lovými kroky a vy už máte určitě popsaný 

celý seznam toho, co je nutné zařídit, koupit nebo 
objednat. Máte-li první dítě, které v září nastoupí 
do školy, pak je to pro vás premiéra, a je pocho-
pitelné, že si kladete otázku, jaké vybavení vlastně 
prvňáček potřebuje. 

Dejte přednost kvalitě, ne kvantitě
„Vzpomínám si, když šel náš Martin před pár lety 
do první třídy, v záchvatu zodpovědnosti jsem 
nakoupila od všeho něco, ani jsem nepřemýš-
lela, jestli bude opravdu v první třídě potřebovat 
třeba kružítko. Jednoduše jsem chtěla všechno 
mít. V září jsme samozřejmě zjistili, že nejméně 
2/3 z toho nebude Martin minimálně rok potře-
bovat,“ říká třicetiletá maminka Dana. Pravdou je, 
že i dnes je spousta maminek a tatínků bezrad-
ných. A to nejen proto, že sortiment je tak široký, 
že jen málokdo se v něm vyzná. Kvalita školních 
potřeb a pomůcek by měla být prioritní. Co se 
týče nákladů, na začátek počítejte s částkou ko-
lem 3 000 Kč. Některé základní školy rozesílají 
rodičům ještě před začátkem školní docházky 
seznamy toho, co budou po dětech požadovat. 
To je naprosto ideální situace – rodiče pak kupují 
jen to, co je potřeba, ne to, co se jim líbí. Pokud 
tento seznam nedostanete před prázdninami, ne-
vadí, na začátku září ho určitě děti domů ze školy 
přinesou. Na druhém stupni už je to komplikova-
nější, seznamy dostávají žáci od jednotlivých uči-
telů a ještě koncem září běhají žáci (nebo rodiče) 
po obchodech. Starší žáci už by to samozřejmě 
měli zvládnout sami, pro mladší je to ještě docela 
nepraktické. Zde by určitě pomohlo, kdyby třídní 
učitel „sesbíral“ požadavky svých kolegů a ty pak 
předal dětem nebo rodičům. 

Co je pro školáky a zvláště 
prvňáčky nezbytné?
Aktovka, nebo batoh:
Kladete si otázku, zda je pro prvňáčka lepší ak-
tovka, nebo batoh? Řada odborníků tvrdí, že 
pro malé školáky je lepší aktovka, protože bývá 
přehlednější a všechno v ní má svoje místo, ale 
moderní školní batohy jsou dnes stejně přehled-
né a praktické, takže je to skoro jedno. Při výběru 
byste měli dbát na důležitější věci:
• Aktovka nebo batoh musí splňovat kritéria 
daná normou, jedině tak budete mít záruku, že 
jde o bezpečný výrobek.



• Měla by být co nejlehčí, protože pomůcek, 
kterých už i prvňáčci musí „tahat“, je spousta. 
Normy říkají, že by neměla být těžší než 1200 
gramů. A norma není jediná věc, kvůli které bys-
te měli vybírat co nejlehčí aktovku či batoh. Jak 
říká MUDr. Petr Chládek, dětský ortoped: 
„U  predisponovaného jedince má nevhodný 
způsob zátěže páteře nepochybně nepříznivý 
vliv na její správný vývoj. Na něm se jistě podílí 
i nošení školních brašen nadměrné hmotnosti 
a nevhodné konstrukce. Roli hraje více fakto-
rů. Vhodná je konstrukce batohu se zpevně-
nými zády, popruhy na ramena by neměly být 
moc volné.“
• Anatomicky pevná a tvarovaná záda: Pokud 
bude mít aktovka široké popruhy, pomůže to 
ke správnému držení těla a vývoji páteře. Ide-
ální je, aby byly popruhy vypodloženy bandáží 
nebo něčím změkčujícím, pak postačí jejich šířka 
kolem 30 mm. V opačném případě by měla být 
šířka minimálně 40 mm. Délka popruhů by se 

ZAMĚSTNANCI FIREM, 
KAM ACTIVA DODÁVÁ 
KANCELÁŘSKÉ ZBOŽÍ, 

MAJÍ NÁROK NA 
10% OPAKOVANOU SLEVU 
NA SOUKROMÝ NÁKUP NA 

WWW.ACTIVACEK.CZ. 
STAČÍ JEN ZADAT SLEVOVÝ 

KÓD ACT2015.

OD ČERVNA DO SRPNA 
PROBÍHAJÍ NA 
E-SHOPECH VELKÉ 
SLEVOVÉ AKCE NA 
ŠKOLNÍ POTŘEBY. 
NA NOVÉ VÝBAVĚ DO
ŠKOLY TAK MŮŽETE 
V TUTO DOBU VÝRAZNĚ 
UŠETŘIT. 
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Náš tip:

Pro děti můžete pořídit kvalitní školní 
aktovky nebo batohy od značky Walker 
by Schneiders na www.activacek.cz. Pro 
prvňáčky je ideální 4kusový set, ve kterém 
najdete nejen aktovku, ale taky penál, 
pouzdro na psací potřeby a sáček na cvič-
ky nebo přezůvky. Má anatomicky tvaro-
vaná záda s odvětráváním, polstrované 
a nastavitelné popruhy s reflexními prvky, 
uzavírání na zámek (zámek je vybaven 
reflexním sklem), boční kapsy dostateč-
ně velké pro láhev s pitím a voděodolné 
a snadno omyvatelné dno. Kromě toho 
má aktovka 3 LED světelné pruhy pro 
zvýšení bezpečnosti. 

Nezapomínejte na svačiny!

Do aktovky by se měla vejít i krabička na svačinu, láhev s pitím, která dobře těsní, a taky 
papírové kapesníky (spousta škol na začátku roku vybírá peníze na kapesníčky, které jsou 
pak volně dostupné dětem ve třídě). Krabiček existuje celá řada, vybírejte takovou, ze které 
svačina nevypadne a kde se zelenina nebo ovoce nerozmačká.

měla nechat snadno nastavovat. Méně kvalitní 
mate riál a nevhodné provedení průvlečné spo-
ny může způsobovat neustálý prokluz popruhů. 
Když batoh kupujete, právě tohle si určitě vy-
zkoušejte už v obchodě!
•  Pevná konstrukce by měla být podmínkou. 
A jak zjistíte, že je pevná? Postavte aktovku na 
rovnou podložku. Pokud na ní stojí sama prázd-
ná i plná, je to v pořádku (dítě z ní může vyndávat 
pomůcky oběma rukama a nemusí ji přidržovat).
• Tvar: Možná vám to přijde jako zbytečnost, 
ale věřte, že není. Je vhodné, aby aktovka nebo 
batoh „šly“ do výšky, ne do šířky, nebo byly čtver-
cového tvaru. S vyšším batohem navíc dítě nepře-
káží v přeplněných autobusech nebo tramvajích. 
„Lepší je koupit menší batoh nebo aktovku se 
zpevněnými zády a více oddíly. Velký batoh se 
dvěma kapsami, ve kterém se na dně sesypou 
cvičky se svačinou a vlastivědou a přes který prv-
ňáček není ani vidět, není dobrá volba,“ domnívá 
se ortoped Petr Chládek.

• Funkční vnitřní prostor: Aktovka by uvnitř 
měla „nabízet“ dostatek praktických kapes 
a přihrádek. Měly by zde být aspoň dvě od sebe 
oddělené velké přihrádky na učebnice a sešity 
a  několik menších na penál, klíče, drobnosti, 
svačinu či přezůvky apod. (Na těžší učebnice 
a sešity je vhodná speciální kapsa blíže zádům, 
v takovém případě se váha knih přenáší na tělo 
a zádům se uleví.) Držadlo by mělo být dostateč-
ně široké a anatomicky tvarované, a musí pevně 
držet (pokud se hned po týdnu utrhne, asi jste 
nevybrali správně). 
• Bezpečnost: Školák musí být vidět, aktovka by 
tedy měla být vybavená reflexními prvky pasivní 
bezpečnosti pro silniční provoz (odrazky, pásky 
atd.). Některé aktovky už v sobě mají zabudované 
aktivní prvky (hadičky ze světlovodného optické-
ho vlákna, které jsou napojené na zdroj s baterií 
a po zapnutí svítí).
• Nepromokavost: Vybírejte batohy s přiléhavou 
klopnou, která má postranice proti bočnímu vě-
tru, a lépe tak aktovku ochrání.
• Design: Nejlepší je vzít dítě na nákup s sebou, 
aby si samo vybralo aktovku, která se mu bude 
líbit. Jedině tak ji bude nosit hrdě na zádech!

Psací potřeby
Jak už jsme zmínili, není vhodné kupovat 
všechno, co uvidíte. Máte-li seznam, je jasné, 
co nutně bude váš školák potřebovat. 

V opačném případě radíme, abyste zbytečně 
neutráceli a počkali až na začátek září. Roz-
hodně však budou školáci potřebovat oby-
čejné tužky, ořezávátko, gumu, pravítko, 
nůžky (malým dětem s  kulatou špičkou) 
a pastelky (vyplatí se investovat do ergono-
mických, trojhranných, které se lépe drží 
a méně lámou). Pero kupovat prvňáčkům ne-
musíte, stejně začínají psát obyčejnou tuž-
kou, k peru se dostanou až někdy kolem Vá-
noc. Kromě toho typ pera obvykle doporučí 
třídní učitelka, a je rozumné ji poslechnout. 
Na výtvarnou výchovu bude dítě potřebovat 
kufřík, ten dopředu klidně koupit můžete, ur-
čitě se neztratí. Co do něj, to nechte na uči-
teli – obvykle to jsou vodovky, tempery, štět-
ce, kelímek na vodu, hadřík, zástěra, plastový 
ubrus na lavici a barevné papíry. Při výběru 
penálu můžete vybírat mezi několika druhy 
– základní typ má většinou jen jednu odklá-
pěcí část na pastelky, ale dítě obvykle využívá 
celou řadu tužek a pastelek, takže doporuču-
jeme vícepatrový penál, který bude hlavně 
přehledný. Pokud si ale dítě může nechat 
pastelky ve škole, pak je jednopatrový penál 
naprosto dostačující, navíc nezatěžuje ak-
tovku. Prodávají se i penály již vybavené – ale 
velmi často pak zjistíte, že polovinu z toho 
vlastně vůbec nepotřebujete, takže je lepší 
koupit penál prázdný. 



KÁVA JAKO ŽIVOTNÍ STYL
Znáte pojem „sociální kuřák“? Říká se tak člověku, který není závislý 

na nikotinu, přesto si posezení s přáteli anebo setkání s kolegy při pracovní 
pauze bez zapálené cigarety neumí představit. Podobné je to i s kávou 
– s tím rozdílem, že káva neškodí našemu zdraví. Většinou jsme totiž 
„sociálními pijáky“ kávy. Káva není jen nápoj, káva je náš životní styl.

Není pochyb o  tom, že dokážeme vní-
mat pozitivní účinky kávy, především ko-

feinu v ní obsaženého, na naše tělo. Káva nás 
povzbudí, vzpruží, zvýší naši soustředěnost, 
působí proti únavě, po jídle zlepšuje trávení… 
Kvalitní káva obsahuje celou řadu látek stimu-
lujících lidský organismus. Káva také spoustě 
z nás jako nápoj opravdu chutná. Ale zároveň 
je pro nás rituálem. „Dát si kafe“ platí pro mno-
hé z nás za symbol odpočinku, pauzy, volné 
chvíle. I když se zrovna necítíme ve stresu ani 
nepadáme únavou, rádi si dáme kávu, protože 
nás to zkrátka baví. 

Češi si v pití dobré kávy nacházejí čím dál větší 
oblibu. Ještě před několika lety měly domác-
nosti i  kanceláře pouze rychlovarné konvice 
a lidé si zalévali instantní kávu, do které si při-
dávali sušenou smetanu či cukr. Dnes hodně 
domácností a téměř každá firma vlastní kávo-

var a na přípravě kávy si dávají záležet. Češi se 
naučili rozeznávat rozdíl mezi kvalitní zrnkovou 
(mletou) kávou a tou běžnou instantní. Svůj čas 
vkládají i do přípravy teplého, našlehaného mlé-
ka. A mnoho z nich si kávu nesladí, aby vynikla 
její chuť. 

Kvalitní káva v českých kancelářích
Rozumní zaměstnavatelé vědí, že na kávě ve fir-
mě záleží. Že umožnit zaměstnancům konzu-
maci kvalitní a kvalitně připravené kávy přináší 
obrovskou konkurenční výhodu. A tak investují 
do koupě kávovarů a kvalitní zrnkové či mleté 
kávy. V  kancelářích tak mnohdy pijeme lepší 
kávu než v leckterých restauračních provozech. 
Podle expertů je to především proto, že my Češi, 
na rozdíl třeba od Italů nebo Francouzů, pros-
tě pijeme kávu v zaměstnání rádi a její přípra-
vu neodbýváme. Raději než do kavárny jdeme 

VĚDĚLI 
JSTE, ŽE…?

KÁVA MŮŽE MÍT 
AŽ 800 RŮZNÝCH 

PŘÍCHUTÍ. TO JE VÍCE 
NEŽ U VÍNA.
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s  kolegy do kuchyňky nebo třeba na terasu, 
případně si vezmeme šálek lahodného moku 
rovnou k počítači. 

Dobrá káva se totiž rovná dobrému začátku 
nového pracovního dne a také dobrému začátku 
úspěšného obchodního jednání. Kávou zároveň 
bojujeme proti prokrastinaci – krátká pracovní 
pauza nad šálkem kávy dodává nové psychické 
síly, nový pohled na věc a nadhled při řešení pra-
covních záležitostí.

Kde sehnat dobrou kávu
Kvalitní kávu a veškeré příslušenství pro její pří-
pravu si můžete objednat i přes internetové strán-
ky ACTIVY. Na adrese http://obchod.activa.cz/ 
znacka/segafredo/ najdete nejrůznější typy 

zrnkové a mleté kávy italské značky Segafredo, 
kterou lze do kanceláří jen doporučit. Značka je 
výjimečná tím, že od svého založení v roce 1973 
Italem Massimem Zanettim sklízí kávu z vlast-
ních plantáží a praží ve vlastní pražírně. Massimo 
Zanetti, nynější majitel a prezident značky, kou-
pil svoji první pražírnu v severoitalské Bologni, 
dnes jich vlastní už 15 a k tomu 32 dceřiných 
společností, které šíří jeho firemní filozofii dál. 
Vlastní kávové plantáže jsou pro výrobce kávy 
obrovskou předností, přesně totiž vědí, odkud 
káva pochází a v jaké je kvalitě.

Jak připravit dobré espresso
Máte-li ve firmě kvalitní kávovar a chcete-li si 
připravit dobrou kávu, musíte vědět, jak na to. 

TEST CUKREM
VÍTE, JAK POZNÁTE DOBŘE 

PŘIPRAVENÉ ESPRESSO? KDYŽ 
NASYPETE CUKR DO CREMY 

(PĚNY, KTERÁ SE NA POVRCHU 
VYTVOŘILA), MUSÍ POMALU 

PROPADNOUT A „OKO“ V PĚNĚ 
SE POTÉ ZASE UZAVŘÍT. 
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Alfou omegou je namletí kávy. V  kanceláři či 
doma můžete mít k dispozici kávu již namletou, 
ale chuti čerstvě umleté kávy se nic nevyrovná, 
proto si dobré kavárny vždy kávu melou samy. 
Kvalitní kávovary dodávané do kanceláří jsou 
většinou vybaveny funkcí namletí zrnkové kávy. 
Poté přichází na řadu její extrakce neboli vylu-
hování. Optimální dávkování na jeden šálek činí 
7  gramů mleté kávy. Správné italské  espresso 
musí téci stejnoměrně a plynule po dobu cca 
20  vteřin (při ideálním tlaku 9 barů a  teplotě 
vody 88–92 stupňů). Vyvarujte se přípravy „vel-
kého českého pressa“, jelikož se do kávy dostá-
vají třísloviny, které zatěžují organismus. Vaším 
cílem je kávová emulze – káva plná olejnatých 
aromatických látek. Pokud chcete více vody než 
pro espresso doporučených 30 ml, připravte si 
tzv. americano. Espresso si prodloužíte dolitím 
horké vody (tedy nikoli vyluhováním více kávy), 
a to typicky v poměru 1:5. 

Pravdou je, že v tuzemských končinách pijí čisté 
espresso jen opravdoví kávoví fajnšmekři. Většina 
konzumentů si do kávy přidává mléko, případně 
cukr, a většině Čechů nestačí objem espressa, 
a tak pijí právě americana, lunga (7 gramů kávy 
s delší extrakcí, káva má tedy více vody, je ředěná, 
ale aby nebyla trpká, měla by být hruběji namle-
tá), cappuccina (espresso s našlehanou horkou 

pěnou), dámy často latte macchiato. Tím se sku-
tečně lišíme od velkých milovníků kávy – Italů. Ti 
pijí malá espressa vyloženě „za běhu“. Zastaví se 
v kavárně jen na chvilku, většinou „na stojáka“ do 
sebe hodí šálek espressa a zase běží dál. Opro-
ti tomu Češi milují „vídeňský kavárenský styl“, 
dlouhé sezení nad kávou, čtení novin a povídání. 
Ať tak nebo tak, po celém světě se denně vypijí 
zhruba dvě miliardy šálků kávy!

Kávu uchovávejte v lednici, 
jinak ztratí aroma
V  čem často chybujeme, je uchovávání kávy. 
Ruku na srdce – kde máte doma nebo v kance-
láři uchovanou kávu? Na poličce? Ve skříňce? 
Špatně. Káva by se měla skladovat v  temnu 
a chladu, nejlépe tedy v lednici. Pokud máte ve 
firmě zrnkovou či již mletou kávu v pytli, aby vám 
dlouho vydržela, je třeba z načatého pytle vždy 
řádně vytlačit všechen vzduch a  důkladně ho 
uzavřít. Doma kávu uchovávejte ve vzduchotěs-
ně uzavřených dózách při teplotě 2–4 °C, tedy 
v chladničce. Načaté kávě nejvíce ze všeho ne-
svědčí kyslík, vlhkost a cizí pachy. Při nesprávném 
uchování kávy její aroma velmi rychle vyprchává 
a začíná proces oxidace. 

Věděli jste, že…?

Keř kávovníku kvete drobnými bílými 
květy po dobu tří dnů několikrát do roka 
a vzhledem připomíná jasmín, podobně 
i voní. Postupně během půl roku se jeho 
plody, zelená zrna, změní v červené nebo 
žluté (podle odrůdy); někdy se také nazývají 
kávové třešně. Na keřích kávovníku mohou 
být současně jak květy, tak zralé i nezralé 
plody. První úrody se však pěstitel dočká až 
po 3–4 letech od vysazení.
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ŠKOLA KÁVY

ŠKOLA KÁVY 
– PŘIJĎTE SI 

VYZKOUŠET PRÁCI 
BARISTY

Značka Segafredo provozuje v  Praze 
vlastní Školu kávy, která byla založena 

v  roce 2006 ve školicím centru společnosti 
Segafredo Zanetti v Letňanech. Jedná se o jed-
nu z největších firemních škol kávy. Kurzů se 
mohou zúčastnit zájemci všech věkových ka-
tegorií z řad profesionálů, ale i amatérů – laiků, 
milovníků kávy. Kurzy se konají v omezeném 
počtu účastníků, jsou vedeny profesionálním 
certifikovaným baristou. 

V teoretické části se seznámíte s kávou jako 
rostlinou, dozvíte se o  její historii, pěstová-
ní, zpracování, pražení a  balení. Budou vám 
představeny zásady a povinnosti baristy i sa-
motné přípravy espressa. Pro praktickou část 
mají účastníci k  dispozici několik dvoupáko-
vých profesionálních kávovarů a  kávomlýn-
ků. Naučíte se správně seřizovat mlýnek, mlít 
kávu, ovládat kávovar a následně připravovat 
 espresso, napěnit mléko, připravit cappuccino 
včetně nazdobení a také to, jak o kávovar pečo-
vat. Závěrem každého kurzu obdrží absolvent 
certifikát o absolvování semináře pro baristy. 

Cílem Školy kávy je ukázat baristům, majite-
lům gastronomických provozoven, studentům 
gastronomických škol i  široké veřejnosti, jak 
správně připravovat espresso a  jiné kávové 
speciality, ke kterým je třeba zvládnout techni-
ku pěnění mléka, tzn. vytvoření správné mléč-
né emulze za pomoci trysky s horkou párou. Ve 
speciálním nástavbovém kurzu Latte Art se 
můžete podrobněji věnovat umělecké techni-
ce „zdobení kávy“, kdy si mléčná emulze po-
hrává s kávovou emulzí a vytváří různé umělec-
ké obrazce. 

Při pití kávy mohou vzniknout ty nejlepší nápady

Miroslav Splavec, certifikovaný barista a školitel Školy kávy 
Segafredo, buduje kávovou kulturu v Čechách a šíří osvětu o správ-
ném pití kávy už 25 let. „Káva mě provází většinu mého života,“ říká. 

Ve společnosti stále přetrvává názor, že káva škodí lidskému zdraví. 
Co je na tom pravdy?
Běžný člověk není schopen za jeden den vypít tolik kávy, aby škodila 
jeho zdraví. Škodlivý účinek by se objevil pouze tehdy, pokud byste 
se kávou předávkovali, ale to neplatí o nějakých 5–6 šálcích denně. 
Nepijte špatně připravenou kávu plnou tříslovin, které nedělají ža-
ludku dobře. Pijte kvalitní kávu klidně „do sytosti“ a zapíjejte ji vodou. 
Je vědecky dokázané, že pití kávy je pro organismus užitečné, káva 
obsahuje antioxidanty a přírodní stimulující látky.

Jaké produkty dodává společnost Segafredo Zanetti do českých 
kanceláří?
Kromě speciálních kávovarů, které umějí zpracovat zrnkovou kávu 
a poté připravit kvalitní espresso, cappuccino či latte macchiato 
zmáčknutím jednoho tlačítka, dodáváme také samotnou kávu (zrn-
kovou či mletou), cukry, smetanu, čokolády a sušenky ke kávě, také 
čaje, poskytujeme kompletní servis, jako čištění kávovarů, apod. Lidé, 
kteří mají možnost pít v zaměstnání neomezené množství kvalitně 
připravené kávy, podávají lepší pracovní výkony a jsou v zaměstnání 
celkově spokojenější. To by si měli všichni zaměstnavatelé uvědomit. 
Navíc kávovar funguje ve firmě jako „meeting point“, zaměstnanci se 
zde scházejí a ve volnější atmosféře nastává intenzivnější brainstor-
ming než v kanceláři, z nějž mohou vzejít ty nejlepší nápady. 

TIP NA DÁREK
MÁ NĚKDO Z VAŠICH BLÍZKÝCH RÁD 

DOBROU KÁVU A ZAJÍMÁ SE O JEJÍ SPRÁVNOU 
PŘÍPRAVU? VĚNUJTE MU NEOBVYKLÝ DÁREK, 
KTERÝ POTĚŠÍ. DARUJTE MU KURZ VE ŠKOLE 

KÁVY SEGAFREDO. TERMÍNY, CENY A PŘIHLÁŠKY 
NAJDETE NA WWW.SEGAFREDO.CZ



VZTAHY NA PRACOVIŠTI

MEZILIDSKÉ VZTAHY V KANCELÁŘI
4. DÍL: VŮNĚ A PACHY
Pro náš efektivní pracovní výkon je nezbytné příjemné pracovní prostředí. Stejně obtěžující a rozptylující jako hlasité 
telefonování kolegů, vzduch v přetopené a nevětrané místnosti či naopak klimatizace nastavená na nízkou teplotu jsou 
i nejrůznější vůně a pachy v kanceláři. Jenže jak říci kolegovi, že sedět vedle jeho propocené košile osm hodin denně je 
neúnosné, nebo kolegyni, že její parfém je pro náš nos přímo nesnesitelný?

Vůně a pachy na pracovišti patří mezi po-
někud intimní témata, o  kterých se ne-

snadno hovoří. Většina z nás se přemáhá a do-
slova trpí, jen aby se svému kolegovi nemusela 
postavit tváří v tvář a říct mu nelichotivou pravdu 
do očí. Že se vám nelíbí křiklavě růžová halen-
ka vaší kolegyně, to vyslovovat nahlas nemusíte, 
protože pravděpodobně nijak neohrožuje vaše 
zdraví ani pracovní výkonnost. Ovšem že kolega 
zrovna „nevoní“, že se vůně těžkého parfému vaší 
kolegyně line chodbou ještě dvě hodiny poté, co 
tudy prošla, nebo že z čínských nudlí, které kole-
ga zkonzumoval u vedlejšího stolu, se vám zve-
dá žaludek, to taktně sdělit můžete, ba dokonce 
byste měli. Jedná se přece o váš společný prostor. 
Nespoléhejte tak na fakt, že nos je smyslový or-
gán, který se velmi rychle unaví, a tak si na pach 
zvyknete a přestane vám vadit, ale braňte svoje 
práva svobodně dýchat.

Nezlobte se, ale nevoníte
Příčiny nelibé vůně vašeho spolupracovníka mo-
hou být různé, někdy je na vině nedostatečná 
hygiena, jindy se jedná o zdravotní problém. Ve 
většině případů však platí, že dotyčná osoba sama 
sebe necítí a pach vlastního potu nijak nevnímá. 
Tím, že mu o jeho problému řeknete, mu vlastně 
prokážete dobrou službu (a možná vám nako-
nec poděkuje, protože konečně pochopí, proč 
se v kolektivu cítí jako outsider), ale musíte vědět, 
jak na to, abyste se jej nedotkli a neohrozili váš 
jinak korektní vztah. Odborníci doporučují, aby 
dotyčné osobě výtku citlivě sdělil kolega, se kte-
rým si dobře rozumí. Přijmout kritiku od přítele 
je snazší než od vztahově vzdálenějšího člověka. 
Nepsané pravidlo říká, že lépe vyzní tato výtka 
ženě od ženy a muži od muže. I vzhledem k eti-
ketě by muž neměl sdělovat ženě, že „nevoní“, 
a naopak výtka muži od ženy je zásahem do jeho 
ega. Pakliže se v kanceláři nebo v rámci pracovi-
ště nenajde člověk blízký kritizované osobě, který 
by se zhostil tohoto nepříjemného sdělení, měla 
by tato úloha spadnout na nadřízeného.

Přímý nadřízený nebo pracovník personálního 
oddělení by pak při konfrontaci s dotyčným mezi 
čtyřma očima měl aplikovat takzvaný „sendvičový 
systém“, to znamená vložit výtku mezi dvě po-
zitivní, pochvalná sdělení. Následující věty berte 
jako příklad: „Pozval jsem si vás, abych vám sdělil, 

že mám na vás samá kladná hodnocení. Zákaz-
níci jsou s vaší prací velmi spokojeni a to mě těší. 
Musím vám však říct, že jednu malou výtku k vám 
mám, a neříká se mi snadno, ale mám pocit, že 
byste měl více zapracovat na své osobní hygieně. 
Nicméně to nijak nesouvisí s tím, že si vaší práce 
pro naši firmu velmi vážím…“ Takovéto přímé, 
otevřené sdělení je rozhodně účinnější a smyslu-
plnější než nenápadné narážky kolegů, posměš-
ky, vyhýbání se, či dokonce obdarovávání kolegy 
deodorantem a parfémem ve víře, že váš dar po-
chopí. Často totiž nepochopí. Vyvarujte se také 
použití množného čísla („všichni jsme se shodli, 
že…“, „ostatní také říkali, že…“), dotyčný by neměl 
nabýt dojmu, že o jeho problému všichni vědí.

Voníte, bohužel až moc
Možná se to nezdá, ale mnohdy je více nesnesi-
telná než pach potu nebo obuvi silná vůně par-
fému. Sami svůj parfém přestáváme cítit už po 
pár minutách od nanesení. Zato naši kolegové 
v kanceláři jej pocítí po celý den, což může vést 
až k bolestem hlavy, nevolnostem a migrénám. 

Postupujte podobně jako v předešlém příkladu 
a sdělte svůj neblahý pocit kolegyni či kolegovi. 
Vhodné je použití vlastního příměru, například: 
„Nezlob se, že ti to říkám, ale mně samotné se 
to už jednou stalo a byla jsem ráda, že jsem se 
dozvěděla pravdu. Koupila jsem si parfém, který 
se opravdu hodně rozvoněl. Když jsem byla na 
masáži, masérka se rozkýchala a omlouvala se 
mi, že ji ten můj parfém hodně dráždí. A jak jsem 
zjistila, vadil i manželovi. Ten tvůj parfém mi přijde 
podobně výrazný…“

Jak to chodí u nás v ACTIVĚ 
Teplé pokrmy, obzvláště ty z čínských restaurací, 
dokážou zamořit vzduch v kanceláři podobně 
jako těžký parfém či tělesný zápach. Proto v naší 
firmě dodržujeme pravidlo zákazu konzumace 
ohřívaných či z  restaurace donesených jídel 
v kancelářích, k tomu je určena jídelna v přízemí. 
Děkujeme všem kolegům za respektování toho-
to pravidla a udržování čistého vzduchu na pra-
covišti, díky čemuž se nám všem pracuje o něco 
 snadněji. 
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GRIFONÁŽ

ČMÁRANICE, KTERÝMI SI KRÁTÍME 
ČAS NEBO SE UKLIDŇUJEME
Grifonáž neboli bezděčná čmáranice. Co si pod tímto pojmem představit? Bezmyšlenkovitě si na poradě, 
pracovní schůzce či při telefonování kreslí po okrajích papíru zřejmě každý. Motivy mohou být konkrétní i abstraktní, 
narůstající geometrické tvary, vzory, fiktivní krajiny, karikatury nebo různé kreaturky. Podle odborníků je mimovolné 
čmárání, odborně řečeno grifonáž, intuitivní záležitostí, která většinou slouží k úniku z reality. 

Odreagování a relaxace
Přesto je dokázáno, že z přednášky, dlou-

hého telefonování či porady si tak lze odnést 
mnohem více, budeme-li si své fantazie za-
znamenávat na papír. Malování nesmyslů navíc 
může pomáhat lidem ve stresu, napětí i úzkosti, 
a díky tomuto bezděčnému kreslení je snazší se 
v důležitých chvílích lépe koncentrovat. V pod-
statě jde o způsob odreagování a relaxace.

Klíč k osobnosti
Čmárání není uvědomělým procesem jako psa-
ní. Grafologové písmo hodnotí podle množství 
znaků, velikosti, sklonu, návaznosti písmen a po-
dobně. Ve čmáranicích jsou důležité nejen po-
užité znaky, ale také obrázky a symboly. Dá se 
v nich číst jako v knize. V podstatě jde o tvořivou 
činnost, která odráží aktuální rozpoložení mys-
li dané osoby. Podobně jako rukopis i čmárání 
může být klíčem k osobnosti.

Různé definice
Malůvkami si často krátíme čas nebo se uklid-
ňujeme. Rozhodně je to zdravější než si zapálit 
cigaretu a podle psychologů je účinek podobný. 
Proto lidem, kteří odvykají kouření, doporučují 
mít u hrníčku s kávou připravený blok a tužku 
jako u telefonu.

Řada psychologů je přesvědčena, že čmára-
nice vypoví o osobnosti člověka víc než cokoli 

Seznamte se s doodle

Pod tímto pojmem se skrývá necílené 
kreslení, kdy se naše mysl zaobírá něčím 
jiným. Jsou to jednoduché kresby, 
v nichž neurčité tvary postupně získá-
vají smysl. Doodling vzniká stejně jako 
grifonáž, např. při telefonování nebo 
jiné dlouhotrvající aktivitě, nejčastěji na 
okraje poznámek, případně na zadní 
strany sešitů. Slovem doodles se označu-
je i speciální grafika připomínající právě 
ručně malované motivy po okrajích blo-
ku. V internetovém prostředí jsou takové 
obrázky využívány k celé řadě účelů. 

MALOVÁNÍ MŮŽE 
POMÁHAT LIDEM 

VE STRESU, NAPĚTÍ 
I ÚZKOSTI.



symboly, které se v jedné čmáranici objevují ví-
cekrát, ať už bohatě zdobené či jednoduché. 

Kam s tím
Vyplnit každé volné místečko na papíru? I umís-
tění samotné kresbičky má svůj význam a sym-
boliku. Při rozboru osobnosti autora čmáranic 
odborník zohledňuje také prostor, který kresbou 
zabere, a do jaké části papíru ji umístí. 
Základní umístění rozlišujeme: 
Nahoru – Lidé malující své klikyháky při horním 
okraji papíru jsou cílevědomí, sebevědomí a ma-
jící jistý pocit nadřazenosti. Jsou považováni za 
kreativce s bujnou fantazií.
Dolů – U dolního okraje malují lidé, kteří na sebe 
neradi upozorňují, nevěří si a je jim lépe někde 
stranou. Dalším znakem je časté podceňování, 
i když k tomu není důvod.
Doprostřed – Střed papíru využívají lidé toužící 
po pozornosti a s extrovertní povahou. Jde o ko-
munikativní jedince s názorem, kteří potřebují 
více osobního prostoru.
Nalevo – Kresby převážně na levém okraji papíru 
značí pohled do minulosti a neschopnost hnout 
se kupředu. Kdo takto vytváří své intuitivní ma-
lůvky, špatně snáší změny a spontánnost vymě-
ňuje za rozvahu.
Napravo – Pravou část papíru využívají jedinci se 
dvěma tvářemi. Rozlišují mezi tím, co cítí a co 
říkají, že cítí. Takoví lidé se neradi svěřují se sta-
rostmi a pocity raději dusí uvnitř. 

jiného. V těchto malůvkách lze rozpoznat kul-
turní a společenské zázemí, vzdělanost, ale i ci-
tovost. Lidí, kteří si nečmárají, je menšina. Jsou 
přímí, přesní, s  velkou dávkou sebekontroly 
a obvykle jdou přímo k věci. 

Skrytý význam
Šipky: Záleží na jejich směru. Šipky směřující 
vzhůru jsou symboly ambicí, horizontální vyjad-
řují vstřícnost, šipky mířící do všech stran signa-
lizují otevřenost novým nápadům.
Nuly a křížky: Vyjadřují soutěživost, hvězdy prý 
často kreslí idealisté. Objevuje-li se ve čmára-
nicích často loď nebo letadlo, ukazuje to, že 
člověk má všeho dost a nejraději by někam da-
leko utekl.
Kruhy: Jsou typické pro snílky, naznačují nezá-
vislé myšlení a také povahu snílků.
Čtverce a obdélníky: Jsou výrazem soutěživosti 
a pohotovosti s přesným logickým uvažováním. 
Nápisy v  nich navíc zdůrazňují nejdůležitější 
body jednání. 
Trojúhelníky: Naznačují sklon k praktickým opat-
řením.

Bohatě zdobené i jednoduché 
Na rozdíl od písmen člověk při čmárání kreslí 
nejen obrazce, ale i celá zdobená slova, číslice či 
postavy. V poznámkách najdeme také obličeje, 
květiny, hvězdičky, sluníčka. Například hvězdy 
symbolizují ambice a cílevědomost, slunce může 
vyjadřovat pocit štěstí, květiny značí obětavost 
a malá zvířátka naznačují, že si někdy připadáme 
zbyteční. Svou vypovídající hodnotu mají také 

PODOBNĚ 
JAKO RUKOPIS 
I ČMÁRANÍ MŮŽE 
BÝT KLÍČEM 
K OSOBNOSTI.

Víte že… 

Australští psychologové využívají volné-
ho čmárání k navázání kontaktu s mla-
dými lidmi, kteří jsou závislí na drogách 
nebo trpí pocity úzkosti a stresu? Mládež 
nerada o sobě hovoří a ještě větší odpor 
má k různým dotazníkům a psycho-
testům. Čmárání se ale nebrání a podle 
psychologů je to klíč, který jim umožní 
nahlédnout do jejich pocitů. 



30 | 31

TESTUJEME

JAKÉ VOSKOVKY VYBRAT DO ŠKOLY? 
ZJISTÍTE V NAŠEM TESTU

Jaké voskovky si pořídit?
Do našeho testu jsme zahrnuli 7 různých 

značek voskovek ve stejné cenové kategorii – 
Carioca, Colorino kids, Coolty, Hannah Monta-
na, Kooh-i-noor, Starpak Football a voskovky 
Wiki. Zkoumali jsme je v několika parametrech 
a hodnotili vždy na pětistupňové škále.

Jak probíhalo testování?
Jas a krytí: toto testování probíhalo ve třech 
fázích. V první jsme kreslili jednoduchý obrá-
zek, kde jsme zkoušeli obrys, výplň a zvýrazně-
ní barvy. Podruhé jsme kreslili duhu, kde jsme 

Váháte nad nabídkou voskovek a nejste si jisti, které vybrat svému dítku do školy na výtvarnou výchovu? 
Hledáte kvalitní voskovky a nechcete sahat hluboko do kapsy? Rozhodli jsme se po čase zopakovat test voskovek 

a vaše rozhodování tím ulehčit.

porovnávali větší množství barev od jedné 
značky. V třetí části jsme tmavě modrou vo-
skovku zbavili papírového obalu a  prováděli 
kreslení naplocho. Výsledky testu jsou vidět na 
obrázcích.
Nelámavost: zkoušeli jsme nejprve vyvíjet 
silný tlak na voskovku při kreslení a poté jsme 
každou pouštěli na dřevěnou desku stolu z výš-
ky zhruba 1,5 m.
Práce s  voskovkou: zjišťovali jsme, jak se 
voskovka dobře drží, jak hodně je potřeba při 
kreslení na voskovku tlačit, zda tvoří žmolky, 
rozmazává se, špiní. Součástí tohoto testu bylo 

i zkoumání povrchu nakresleného obrázku, je-li 
voskový, nebo ne.
Ořezávání: testovali jsme, jestli se voskovka 
vejde do běžného ořezávátka a jak snadno lze 
ořezat.

Pro náročné
Pokud však vaše děti kreslení s voskovkami propad-
ly, nebo jste ochotni investovat více, doporučujeme 
voskovky Faber-Castell. Ty nebyly do tohoto testu 
zahrnuty právě kvůli vyšší ceně, ale jejich výborné 
výsledky si můžete prohlédnout v našem testu, jak 
poznat kvalitní voskovky.

Další testy 
výtvarných 
potřeb na 

www.skolnisvet.cz 

Test kreslení obrysu, výplně a zvýraznění

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Test kreslení naplocho

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Podrobné parametry testovaných voskovek a jejich výsledky

1. Colorino kids

Cena 15 Kč
Kusů v balení 12
Cena/kus 1,25 Kč
Země výroby Čína
Tloušťka tuhy 7 mm
Tvar kulaté
Délka 9 cm
jas a krytí  • • • • •
nelámavost • • • • •
práce s voskovkou • • • • •
ořezávání  • • • • •

Celkové hodnocení 
Voskovky mají jasné barvy, horší 
krytí. Jsou tvrdší, při kreslení je 
potřeba více tlačit. Nezanechá-
vají žmolky a snadno se ořezávají. 
Obrázek vypadá spíše jako nama-
lovaný pastelkami, ani na pohmat 
není voskový.

2. Hannah Montana

Cena 18 Kč
Kusů v balení 12
Cena/kus 1,50 Kč
Země výroby Čína
Tloušťka tuhy 7 mm
Tvar kulaté
Délka 9 cm
jas a krytí  • • • • •
nelámavost • • • • •
práce s voskovkou • • • • •
ořezávání  • • • • •

Celkové hodnocení 
Tyto voskovky nedoporučuje-
me, při kreslení je nutno opravdu 
hodně tlačit, a přesto nejsou bar-
vy nikterak výrazné. Voskovky do-
statečně nekryjí, žmolkují. Ořezat 
jdou velmi obtížně. Kreslení s nimi 
je dřina.

3. Coolty

Cena 13 Kč
Kusů v balení 12
Cena/kus 1,08 Kč
Země výroby Čína
Tloušťka tuhy 7 mm
Tvar kulaté
Délka 9 cm
jas a krytí  • • • • •
nelámavost • • • • •
práce s voskovkou • • • • •
ořezávání  • • • • •

Celkové hodnocení 
Velmi slušné voskovky, dobře kry-
jíí. Mají jemné barvy. Při kreslení je 
potřeba jemně tlačit, zanechávají 
trochu žmolků. Výborně se ořezá-
vají. Namalovaný obrázek není na 
pohmat voskový. Obrázek vypadá 
jako nakreslený tzv. „progresami“.

4. Carioca

Cena 19 Kč
Kusů v balení 12
Cena/kus 1,58 Kč
Země výroby Čína
Tloušťka tuhy 7 mm
Tvar kulaté
Délka 9 cm
jas a krytí  • • • • •
nelámavost • • • • •
práce s voskovkou • • • • •
ořezávání  • • • • •

Celkové hodnocení 
Voskovky mají velmi intenzivní 
barvy, výborně se s  nimi kreslí, 
není potřeba tlačit. Výborně se 
ořezávají. Malá nevýhoda je, že se 
trochu rozmazávájí. Obrázek je na 
pohmat voskový.

5. Kooh-i-noor

Cena 12 Kč
Kusů v balení 12
Cena/kus 1,00 Kč
Země výroby Čína
Tloušťka tuhy 7,8 mm
Tvar kulaté
Délka 8 cm
jas a krytí  • • • • •
nelámavost • • • • •
práce s voskovkou • • • • •
ořezávání  • • • • •

Celkové hodnocení 
S  voskovkami se výborně kreslí, 
není potřeba vůbec tlačit. Mají 
nádherné syté barvy, perfektní 
krytí. Nevýhodou je ořezávaní, 
kvůli většímu průměru se neve-
jdou do klasického ořezávátka. 
Obrázek je na pohmat voskový.

6. Voskovky Wiky

Cena 23 Kč
Kusů v balení 24
Cena/kus 0,96 Kč
Země výroby ČR
Tloušťka tuhy 8 mm
Tvar trojboké
Délka 8,5 cm
jas a krytí  • • • • •
nelámavost • • • • •
práce s voskovkou • • • • •
ořezávání  • • • • •

Celkové hodnocení 
Některé barvy voskovek hůře kry-
jí, musí se víc tlačit. Dělají hodně 
žmolků. Trojboký tvar se velmi 
špatně ořezává běžným ořezá-
vátkem. 

7. Starpak Football

Cena 18 Kč
Kusů v balení 12
Cena/kus 1,50 Kč
Země výroby Čína
Tloušťka tuhy 7 mm
Tvar kulaté
Délka 9 cm
jas a krytí  • • • • •
nelámavost • • • • •
práce s voskovkou • • • • •
ořezávání  • • • • •

Celkové hodnocení 
S  voskovkami se velmi dobře 
kreslí, mají jasné barvy a poměr-
ně dobré krytí. Na voskovky není 
potřeba tlačit. Jednoduše se oře-
závají. Obrázek je na pohmat vo-
skový.

Závěr
Na chvostu našeho testu se 
umístily voskovky, se kterými 
není kreslení radost, ale 
pořádná dřina. Voskovky jsou 
totiž hodně tvrdé, při kres-
lení je nutno vyvíjet velkou 
sílu, a přesto nejsou barvy 
nikterak intenzivní, navíc 
zanechávají žmolky.

Rozhodně velmi dobrou 
volbou jsou voskovky značky 
Kooh-i-noor a Carioca. Mají 
syté přirozené barvy a kreslí 
se s nimi opravdu lehce.



Zatímco ve Skandinávii patří designéři mezi uznávané 
celebrity, v Česku se dobrý design začíná teprve 

zvolna prosazovat do každodenního života. Ovšem 
už i v tuzemsku si můžete prohlédnout a nakoupit 

špičkové kousky z různých koutů světa – na jednom místě 
je najdete v rozlehlém showroomu Stockist 

na pražských Vinohradech. 

„Vinohradský Pavilon ale nefunguje jen 
jako prodejna, díky povedené rekonstruk-

ci vznikl otevřený a  vzdušný prostor, který je 
ideál ním místem i pro různé společenské akce,“ 
říká v rozhovoru Markéta Roháčková. 

Ve vinohradském Pavilonu jste už rok a půl. 
Jaký je to pro Stockist domov?
Když jsme otvírali, našli se škarohlídi, kteří nám 
prorokovali, že vydržíme maximálně rok. To se 
nepotvrdilo (úsměv). Naopak se nám tu daří 
a zdejší fungování je úspěšné. Vybudovali jsme 
showroom, který nemá obdobu nejen v Česku, 
ale i dál za hranicemi. Takových komplexních 
a  velkých showroomů se zkrátka moc nevi-
dí. Navíc v tak nádherných prostorách. Chtěli 

jsme budově vrátit její krásu a  myslím, že to 
se  povedlo. 

To mohu potvrdit. A designový nábytek Pa-
vilonu vážně sluší…
Neznám člověka, kterého by nová vizáž Pavi-
lonu neoslovila. Chodí sem třeba spousta fo-
tografů, kteří jsou tady nadšení. Rekonstrukce 
byla vlastně cestou zpět do minulosti, během 
ní se odbourávaly příčky a  různé nástavby 
z 90. let. Díky tomu vznikl otevřený a vzdušný 
prostor se spoustou světla, který funguje nejen 
jako prodejna, ale také jako ideální místo pro 
tiskové konference, prezentace, večírky apod. 
Mnozí lidé však bohužel ještě nezjistili, že se 
Pavilon změnil. 

Ani po roce a půl? 
Mezi našimi zákazníky a konkurencí se o Pavi-
lonu samozřejmě dobře ví, ale stále se setkává-
me s překvapenými výrazy lidí, kteří sem po pár 
letech opětovně zavítají. Diví se, co se v mezi-
dobí stalo. Budeme jen rádi, když Pavilon takto 
„objeví“ co nejvíce lidí. Koncipovali jsme ho tak, 
aby byl místem, kam lidé mohou přijít, sednout 
si na kávu, popovídat si, pokochat se prostorem 
a zároveň se podívat na naši nabídku. 

A mohou si dovolit designové kousky, které 
nabízíte?
Rozhodně – máme v nabídce židle, stoly, lam-
py a spoustu doplňků za příznivé ceny. Svědčí 
o tom i fakt, že k nám chodí nakupovat i studenti 
nebo mladí lidé, kteří si odnášejí třeba jen drob-
nost. Občas ale stačí jediný kousek nábytku, kte-
rý změní atmosféru domova, rozzáří ho a pro-
půjčí mu zvláštní kouzlo. Je to zároveň vstupní 
brána do světa designu. Postupně lze byt či dům 
vybavovat dál. 

Hraje design v životě Čechů větší roli?
Zlepšuje se to, ale než se dostaneme na úroveň 
zemí, kde je každodenní součástí života, bude to 
ještě chvíli trvat. V Česku je stále důležitější, co 
máte na sobě, jakým jezdíte autem. Ale i díky růz-
ným designovým akcím, které se v tuzemsku ko-
nají, se situace lepší. Věřím, že jsme k tomu přispěli 
i my výstavou ikon dánského nábytku, kterou jsme 
loni v Pavilonu uspořádali. Bylo to velmi úspěšné, 
zahraniční návštěvníci nám říkali, že něco takové-
ho není jen tak k vidění. Jsme na to pyšní. 

Chystáte i další akce? 
Rádi bychom, protože Pavilon je pro pořádání 
společenských akcí jako stvořený. Těšíme se, že 
letos se Pavilon zase otevře světu o něco víc. Již 
nyní výborně fungují výstavy v Galerii Pavilon, 
které jsou v tuto chvíli již naplánovány na celý 
letošní a částečně i příští rok. 

Když se vrátíme k nábytku a doplňkům – jak 
rozsáhlá je vaše nabídka? 
Nejvíce značek je ze Skandinávie, hlavně z Dán-
ska, pak z Itálie. Lidé si u nás vyberou, ať už se 

DESIGN

SHOWROOM 
V PAVILONU 
JE UNIKÁTNÍ 

NEJEN V ČESKU
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DESIGN

jim líbí jednodušší skandinávský design nebo 
zdobnější italské věci. Máme i  další zajímavé 
značky z Francie, Španělska, Nizozemí… Každý 
si tu zkrátka najde to své. Navíc máme hodně 
produktů skladem a zákazníci tak nemusejí na 
zboží dlouho čekat.

To v Česku není příliš zvykem…
Většina prodejců má malý showroom, kde vy-
staví pár věcí, a 99 procent sortimentu je pouze 
na objednávku. Touto cestou jsme jít nechtě-
li, naším cílem je naopak mít široký sortiment 
skladem. Zákazníci u nás mohou vidět židle ve 
všech barvách, nemáme jen dva stoly, máme 
jich padesát, většinu svítidel máme skladem. Je 
to velká výhoda oproti konkurenci a zákazní-
ci to oceňují. Když něco chtějí, mohou to mít 
hned. Na druhou stranu si samozřejmě mohou 
pohrát s objednávkou a sestavit si nábytek pod-
le svého gusta. 

Jak těžké bylo oslovit a  získat tak široké 
portfolio značek? 
Díky Pavilonu jsme v pozici, že nás značky samy 
oslovují a chtějí u nás mít svou expozici. A to i ty, 
které se dříve zdály nedostupné. Nabídka značek 
je proto u nás široká. Koneckonců to byla jedna 
z klíčových věcí, které jsme chtěli. 

Co dál zákazníkům nabízíte? 
Snažíme se o zážitkové nakupování. Když sem 
zákazník přijde, věnujeme mu veškerou péči, 
ať už si přišel pro pohovku za desítky tisíc 
nebo malou lampičku. Myslím, že se nám to 
daří, protože řada klientů se vrací. Vycházíme 
našim zákazníkům vstříc – samozřejmostí je, 
že zboží zdarma dovezeme a nainstalujeme. 
Když je potřeba, přestěhujeme stávající náby-
tek. Možná jsou to maličkosti, ale naši zákaz-
níci to oceňují. Jsou to lidé, kteří mají k vě-
cem, jež nabízíme, vztah. Není to pro ně jen 
spotřební zboží. 

Hay – Pléd Baby Dot Quilt,
cena 2 408 KčDesign a káva

Také v kavárně, umístěné přímo v srd-
ci vinohradského Pavilonu, se potkáte 
s designovými kousky. Na vzhledu baru 
a kavárny se podílela Bára Škorpilová ze 
studia Mimolimit, která pro Pavilon navrh-
la i charakteristický lustr. Kavárna je nedíl-
nou součástí expozic a celého prostoru, 
je také vybavena židlemi ze Stockistu 
a působí velmi útulným dojmem. 

„Nechtěli jsme další unifikovanou kavár-
nu, ale takovou, která bude držet krok se 
zbytkem Pavilonu,“ říká Markéta Roháč-
ková ze Stockistu. To se povedlo – vzniklo 
příjemné místo pro setkání a povídání nad 
šálkem dobré kávy.

Objevují se mezi vašimi zákazníky i firmy? 
Především jsou to soukromé osoby. Pro firmy 
ale občas realizujeme projekty na klíč, napo-
sledy jsme např. vybavovali kanceláře našeho 
obchodního partnera v Německu. V poslední 
době také přibývají i restaurace, které se chtějí 
odlišit. Jsme rádi, že dobrý design proniká i tam. 

Vinohradská třída se proměnila v nábytkář-
skou třídu. Jak vnímáte konkurenci? 

Nebereme všechny zdejší obchody jako kon-
kurenci, ostatně na Vinohradské máme také 
náš druhý showroom. Pro zákazníky je jistě 
příjemné, že nemusejí objíždět celou Prahu, 
když chtějí něco zajímavého nakoupit. Tady 
jim stačí projít jednu ulici, kde každý druhý 
obchod nabízí nábytek. Jsme přesvědčeni, že 

naše showroomy patří k tomu nejlepšímu, co 
Vinohradská nabízí.

Loni jste spustili rovněž e-shop. Co vás 
k tomu vedlo? 
Koncept Stockist funguje od roku 2011, rok nato 
jsme spustili doprovodné webové stránky. Sa-
motný e-shop jsme nepotřebovali, ale nakonec 
jsme se pro něj rozhodli, protože nechceme být 
obchodem jen pro Pražany. Chtěli jsme, aby se 
k  hezkým designovým kouskům dostali lidé 
z celé republiky, kteří nemají možnost nás v Pra-
ze navštívit. Jinak je pro nás e-shop zatím přede-
vším doplňkem, nástrojem pro lidi, kteří vědí, co 
chtějí a za čím jdou. Naší hlavní snahou je potká-
vat se se zákazníky v našich showroomech, kde 
jim můžeme předvést celou škálu produktů.  

Muuto – Závěsné světlo 
Unfold, cena 4 709 Kč

PLÉD 
SI MŮŽETE 

VYBRAT
ZE 4 BAREV.



Historie Pavilonu

Původně stála na místě vinohradského Pavilonu 
továrna na mlýnské stroje. Právě její halu proměnil 
v roce 1902 architekt Antonín Turek v moderní 
tržnici. Prodávalo se v ní především maso, drůbež, 
máslo, vejce, ovoce a zelenina. V suterénu využívali 
trhovci chladírenské boxy, které řídilo klimatizač-
ní zařízení se strojovnou. Ta je stále k vidění i ve 
zrekonstruované budově. 

Za minulého režimu byla v budově velkoprodej-
na potravin, v níž mnozí Pražané stáli fronty na 
banány. Pavilon v průběhu let chátral a v roce 1986 
ho dokonce zachvátily plameny. Historický dům 
v dezolátním stavu byl jen kousíček od demolice. 
Nakonec se podařilo ho zachránit a postupně mu 
vrátit jeho lesk. 

Muuto – Polštář Mingle,
cena 4 032 Kč

Lampe Gras –
Stolní lampa N205, 
cena od 10 977 Kč

Hay – Stolek DLM, 
cena od 4 204 Kč



Ke dvěma showroomům Stockist v Praze přibyl loni na 
podzim rovněž internetový obchod s cílem umožnit ná-

kup i těm, kteří mají rádi designový nábytek a doplňky, avšak do 
hlavního města zavítají jen sporadicky. Nyní tak mohou produk-
ty světových značek nakoupit z pohodlí domova. 

Vzhledem k tomu, že variací materiálů, potahových látek i ba-
rev je nepřeberné množství, najdete na www.stockist.cz více 
než jen internetový obchod. „Chtěli jsme představit náš sorti-
ment v celé šíři, takže jde v podstatě o rozsáhlý katalog s mož-
ností nákupu skladových položek,“ říká Markéta Roháčková ze 
Stockistu. Zákazníci tak mohou jednotlivé produkty diskutovat 
s partnerem, designérem či architektem. 

Co nejsnazší výběr
Sortiment je přehledně rozdělený podle kategorií, značek 
a místností. „V každé kategorii jsou pak další podskupiny pro 
co nejsnazší výběr. Například pod křesly najdete kategorie 
otočných, pevných či houpacích křesel,“ přibližuje Markéta 
Roháčková a dodává, že k dispozici je dále volba materiálu či 
filtr na zboží pouze skladem pro ty, kteří chtějí mít zboží co 
nejdříve doma. 

„Zboží, které máme skladem, expedujeme velmi rychle – již 
druhý den po přijetí objednávky či platby. Platit lze bankovním 
převodem, dobírkou i online platební kartou. Zboží můžeme 
doručit, nebo si ho zákazník může vyzvednout osobně – jak 
v prodejnách Stockist, tak i v síti sedmi poboček společnosti 
ACTIVA po celé republice,“ upřesňuje. 

Výhodná registrace
Registrovaní zákazníci mohou v e-shopu využívat praktickou 
funkci Můj výběr. Jednoduše si označíte produkt, který vás 
za ujme, a vybrané věci můžete uspořádat do různých kolekcí 
a dále je sdílet s kýmkoliv si budete přát. Snadno tak vytvoříte 
třeba seznam pro svého architekta, nebo vám naopak může po-
slat architekt svůj výběr pro konkrétní projekt. 

Díky registraci také můžete získat speciální výhodu v podobě 
obratového bonusu. „Čím více u nás utratíte, tím vyšší slevu zís-
káte na další nákup,“ líčí Markéta Roháčková. 

Inspirujte se
Stockist má v  internetovém obchodě přes 1100 skladových 
produktů a mnohem více položek na objednání. Vedle samot-
ných produktů najdete na webu www.stockist.cz i  novinky 
v  sortimentu, tipy na zajímavé články, rozsáhlou fotogalerii 
z showroomů či třeba praktické informace k údržbě jednot-
livých materiálů. 

DESIGN

DESIGNOVÝ 
NÁBYTEK 
A DOPLŇKY 
NAKOUPÍTE 
I DOMA
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POMÁHÁME

Nejhorší překážkou integrace dětí s postižením nejsou vysoké obrubníky chodníků, schody nebo samotný handicap. 
Největší překážky jsou v našich myslích. Jmenují se nepochopení, netolerance, předsudky.

KAŇKA: PRO VŠECHNY DĚTI 
OBYČEJNÉ I NEOBYČEJNÉ

Oporou rodinám s handicapovaným dí-
tětem jsou bezesporu nejbližší příbuz-

ní. Správným krokem k hledání řešení je také 
kontaktování odborníků. Centrum Kaňka má 
dlouholeté zkušenosti a  v  těchto životních 
situacích pomáhá rodinám najít řešení, jak co 
nejvíce přiblížit dítě k běžnému a důstojnému 
způsobu života.

Představujeme
Centrum Kaňka je nestátní neziskovou orga-
nizací poskytující registrované sociální služ-
by v jihočeském Táboře. V roce 2012 se stalo 
signatářem etického kodexu fundraisera. Cen-
trum zajišťuje péči o děti s postižením a jejich 
rodiny v co nejširším záběru pod jednou stře-
chou, s jedinečným modelem propojení sociál-
ních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit 
v rodinném prostředí. 

V  současné době Centrum Kaňka poskytu-
je s  vysoce odborným personálem, širokým 
rozsahem metod a  terapií obecně prospěš-
né služby v oblasti výchovy a vzdělávání dětí 
s  handicapem předškolního a  školního věku 
a sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé 
osoby s postižením z Tábora a okolí.

Komplexní péče má čtyři pilíře: 
• Vzdělávání (základní škola, základní škola
 speciální, mateřská škola) 
• Sociální služby (denní stacionáře, raná 
 péče, osobní asistence) 
• Fakultativní služby (odborné terapie – 
 fyzioterapie, arteterapie, logopedie, 
 muzikoterapie, canisterapie, ergoterapie, 
 augmentativní alternativní komunikace)
• Volnočasové aktivity (kroužky, pobyty) 

Ucelený program 
Propojit odborné terapie se systémem sociál-
ních služeb a povinnou školní docházkou byla 
vize, ke které Kaňka směřovala od samého po-
čátku svého fungování v  roce 2002. Jedním 
z nejčastějších důvodů, proč jsou služby Centra 
Kaňka vyhledávány, je právě nabídka terapeu-
tických programů, které uceleně poskytuje jako 
jediné zařízení v Táboře a okolí. Terapie vedou 
ke zlepšení a zkvalitnění života dětí, které je vy-
užívají pravidelně během každodenního pobytu 
v Centru Kaňka.

Pomoc i poslání 
Děti zvládnou absolvovat převážnou část péče 
bez účasti rodičů a pečovatelů, což v důsledku 
přináší největší pozitivum rodině pečující o dítě 
s  postižením – dochází k  výraznému snížení 
psychické a fyzické zátěže. Vzniká časový pro-
stor pro běžné rodinné aktivity a  rodiče mají 
možnost se vrátit do práce nebo získat zaměst-
nání. V neposlední řadě dochází k upevňování 
rodinných vazeb, a to má především pozitivní 
dopad na děti s postižením.

Podpořit a  posunout činnost Centra Kaňka 
může každý. Všechny potřebné i přínosné in-
formace najdete na www.kanka.info/centrum-
-kanka/.

Pomáhají: Kromě přímých plateb uživatelů, 
dotací MPSV a  MŠMT a  projektové činnosti 
je právě dlouhodobá spolupráce s  donátory 
jednou z možností, jak zajistit provoz Centra 
Kaňka. Společnost ACTIVA podporuje Cent-
rum Kaňka od roku 2006, tedy od vzniku cha-
ritativního projektu ACTIVNĚ dětem. Každý zá-
kazník  ACTIVY svou objednávkou na stránkách 
 obchod.activa.cz přispívá do zmíněného pro-
jektu. S rostoucím počtem internetových ob-
jednávek roste i částka, kterou ACTIVA v rámci 
projektu věnuje potřebným subjektům. 

Finančně pomoci Centru Kaňka mohou i jed-
notlivci. Formou jednorázového nebo trvalého 
příkazu je možné převést jakoukoli částku na 
účet veřejné sbírky určené na přestavbu tera-
peutických pracoven: 250900220 / 0300. Bliž-
ší informace jak pomoci jsou uvedeny na adre-
se www.kanka.info. 
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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
INFOLINKA  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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