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ÚVODNÍ SLOVO

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
tak jako jsou podzimní parky plné listí nejrůznějších barev, je naše pod-
zimní číslo plné papírků nejrůznějších podob. V některých oblastech jsme 
se naučili bez papíru fungovat – elektronizujeme, digitalizujeme, pou-
žíváme kvalifi kované elektronické podpisy, pečetě, časová razítka, pre-
zentujeme pomocí dotykových technologií…  V  jiných oblastech se ale 
papírová podoba pevně drží a ve spojení s moderní technikou i úspěšně 
rozvíjí. 

Ať už tedy patříte k zastáncům kanceláře „bez papíru“, nebo po papíru 
a peru saháte, vychutnejte si s námi atmosféru podzimu. Příjemné čtení. 

Arnošt Brož,  jednatel

Tiráž 
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PŘEDSTAVUJEME

SPOLEČNOST ACTIVA
– SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNÁ FIRMA 
Expanduje, neustále posiluje svou pozici na domácím trhu a získává stále větší konkurenční výhody. 
Pro fi rmu ta nejlepší vizitka. Společnost ACTIVA je v oboru kancelářských potřeb na českém trhu stále kapitálově 
nejsilnější, ekonomicky zdravou, solventní a prosperující fi rmou. Má logisticky propojenou síť regionálních poboček 
s centrálou v Praze. Ze skladu o rozloze 20 500 metrů čtverečních je okamžitě expedováno požadované zboží 
zákazníkům po celé České republice.

Tuzemská jednička
Za dobu působnosti si ACTIVA vybudo-

vala pozici tuzemské jedničky v  dodávkách 
kancelářských potřeb všem typům subjektů, 
včetně mezinárodních fi rem a  státní správy. 
Potvrzuje to i  skutečnost, že ACTIVA je drži-
telem certifi kátu mezinárodních norem ISO 
9001:2000 v systému řízení jakosti, je členem 
Hospodářské komory hlavního města Prahy 
a partnerem sdružení Czech Top 100. 

Filozofi e společnosti  
Základní fi lozofi e společnosti ACTIVA spočívá 
v  kvalitním, komplexně a  cenově příznivém 
poskytování nabízených produktů a jejich dis-

tribuci. Důležitým prvkem pro zabezpečení 
špičkové kvality poskytovaných služeb je i pro-
fesionální připravenost pracovníků, jejich od-
borné poradenství a osobní kontakt se zákaz-
níkem – což se odráží v celkových výsledcích 
fi rmy. Prioritou společnosti jsou i  její vlastní 
programy a projekty. 

Nebýt lhostejný
ACTIVA poskytuje nejen nejširší katalogový 
sortiment kancelářských potřeb, občerstve-
ní, drogerie, značkového zboží, hygienických 
a úklidových prostředků, ale také se význam-
ně zapojuje prostřednictvím svých projektů 
do činnosti, kde je odpovědné podnikání sou-

částí každodenních aktivit ve všech aspek-
tech; ekonomickém, ekologickém a  sociál- 
ním. Její projekty mají různorodou podobu.

Proč nakupovat elektronicky 
Společnost od roku 2006 prostřednictvím 
svého charitativního projektu ACTIVNĚ dětem 
podporuje vybrané dětské domovy a regionální 
organizace zabývající se pomocí sociálně nebo 
zdravotně handicapovaným dětem. V  čem 
ale konkrétní pomoc spočívá? Z  jednotlivých 
objednávek elektronického obchodu jdou 
na projekt ACTIVNĚ dětem tři koruny. Finální 
částka je rozdělena mezi zařízení formou vy-
braného zboží daného subjektu. Pokud chcete, 
přispějte i vy svojí elektronickou objednávkou!

Pomoc přírodě 
ACTIVA se chová zodpovědně ke svému oko-
lí a snaží se svojí nabídkou zboží a přístupem 
minimalizovat zátěž na životní prostředí. Mezi 
priority patří i  nabídka zboží. Zákazníci mají 
např. možnost zvolit ekologické výrobky, pro-
dukty z České republiky apod. – elektronizace 
a  automatizace příjmu objednávek i  dalších 
procesů je samozřejmostí.

Ověřeno zákazníky
Profesionálně a  esteticky řešené webové 
stránky napomáhají zákazníkům ACTIVY ori-
entovat se nejen ve výběru kvalitních kan-
celářských produktů. Srozumitelná navigace 
a prezentace je také navede na webové stránky 
reklamni.activa.cz, které jim usnadní výběr 
propagačních materiálů, popřípadě i vhodných 
dárků a pozorností pro své obchodní partnery.
 
Co se skrývá za úspěchem 
Za úspěchem společnosti ACTIVA není třeba hle-
dat jinotaje nebo spekulace. Strategie fi rmy zů-
stává stejná: maximálně vstřícný přístup ke 
klientům, vysoký standard komplexnosti služeb 
i  široká nabídka produktů pomáhají šířit dobré 
jméno společnosti. V neposlední řadě společnost 
ACTIVA nezapomíná na slušnost, váží si životního 
prostředí a k potřebným se neotáčí zády. 
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NEOMEZUJTE SE. 
OBJEVTE CELÝ SVĚT ETIKET
Pokud jde o etikety, lidé se většinou omezují jen na používání hranatých univerzálních etiket na arších A4. 
Ty pak používají na cokoli v kanceláři, i třeba při tisku adresních štítků apod. Tím se ale ochuzují o široké spektrum 
speciálních etiket, které mnohem lépe vyhovují konkrétním způsobům použití. Lze s nimi pak skvěle 
organizovat celý chod kanceláře. 

Celý takový „svět etiket“ zastřešuje fi rma 
Avery Zweckform, která nabízí spoustu 

různých druhů etiket, doplněných o počítačo-
vý software, díky němuž lze vytvářet originální 
a  profesionální etikety pro prakticky jakékoli 
použití. 

Posílejte, posílejte, posílejte…
Vše začíná u adresních etiket, které mají oblé 
rohy a  vypadají na poštovních zásilkách roz-

hodně lépe než ty univerzální. Co je ale důle-
žitější – díky bezplatnému softwaru, který je 
k  dispozici na www.avery-zweckform.cz, je 
snadné a rychlé i vyřízení malého i velkého po-
čtu zásilek. Nejnovější verze softwaru přitom 
obsahuje velké množství designových šablon, 
do nichž lze navíc vkládat i obrázky či fi remní 
loga. Jestliže potřebujete poslat opravdu mno-
ho dopisů či balíků, není nic snazšího než vy-
užít stávající databázi kontaktů, třeba v Excelu, 

BAREVNÉ 
ETIKETY VÁM 
ZJEDNODUŠÍ 
ORIENTACI 
V KANCELÁŘSKÝCH 
DOKUMENTECH.

a importovat všechny či jen vybrané kontakty 
na jednotlivé etikety. Pak už vás nezaskočí ani 
situace, kdy budete muset rychle rozeslat po-
zvánky, například na konferenci apod. 

Díky patentované technologii QuickPEELTM 
navíc etikety z archu zcela bez problémů ode-
jmete – každý arch má perforaci a po odtrže-
ní podkladového papíru podél ní zůstane část 
etiket mimo podkladový papír. Nemusíte tak 
zdlouhavě hledat správný růžek na odlepení 
etikety, v tomto případě ji sundáte z podklado-
vého papíru jednoduše a rychle. 

Dopřejte si barvy
Chcete-li se dobře orientovat v kancelářských 
dokumentech, označit si složky, desky či při-
hrádky na stole, ideálně se pro to hodí barevné 
odnímatelné etikety. Barevně odlišíte jednot-
livé položky pro lepší orientaci, díky snadné 
odnímatelnosti je pak můžete bez problému 
odlepit, aniž by na podkladu zůstaly stopy po 
lepidle. Máte tak jistotu, že se podklad neponi-
čí, zároveň se při odlepování etiketa ani neroz-
trhne. Etiketu přitom můžete odlepit a znovu 
nalepit až pětkrát, na podkladu vždy perfektně 
a  pevně drží. Také tyto etikety lze samozřej-
mě potisknout s pomocí softwaru, abyste dali 
svým dokumentům řád.
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Odolají všemu
Etikety nemusí být jen papírové, vyrábějí 
se i  z  odolnějších materiálů, např. polyes-
teru, díky němuž vydrží i  v  náročných po-
větrnostních podmínkách. Takové etikety 
pak odolají nejen vodě a  vysokým výkyvům 
teplot od dvaceti pod nulou do osmdesá-
ti stupňů Celsia nad bodem mrazu (v  bílém 
a  žlutém provedení) nebo ještě odolnější 
stříbrné etikety, které vydrží výkyvy teplot od 
−40 °C do +150 °C a nepřemůže je ani špína 
či mastnota. Odolají i natržení. To jsou cha-
rakteristiky, které je předurčují především 
pro venkovní použití v případech, kdy se po-
třebujete spolehnout na to, že etiketa vydrží, 
aniž byste ji museli stále přelepovat. Odolné 
etikety se neušpiní, text či třeba čárový kód 
z  nich nezmizí. Hodí se například pro pou-
žití ve skladech, pro dlouhodobé označení 
majetku při inventarizaci, ve výrobních pro-
storech a  halách a  samozřejmě pro jakékoli 

venkovní použití – třeba značení vstupních 
dveří prodejen či označení zboží vystavené-
ho na venkovních plochách (hobby markety, 
květinářství apod.). 

Pokud potřebujete odolné polyesterové eti-
kety, zároveň ale snadno odnímatelné, tak si 
také v  nabídce etiket vyberete. Avery Zweck- 
form nabízí takové etikety v  bílém provede-
ní, jsou vhodné například pro označení zboží 
v akci, měnící se informace či dočasné ozna-
čení majetku. 

Udělejte si pořádek v šanonech
Pro efektivní práci v  kanceláři je důležité mít 
přehled, a tedy pořádek v „papírech“. Aby kaž- 
dý vždy bez problémů našel, co právě hledá, 
a to i tehdy, kdy v práci není člověk, který má 
danou agendu na starosti, je vždy klíčové udr-
žovat kancelář uspořádanou. To je role etiket 
na pořadače. Etikety na pořadače dokona-
le překryjí staré nápisy, texty i  už nepoužíva-

Náš tip pro váš tisk

Díky softwaru a šablonám, které jsou 
zdarma na www.avery-zweckform.cz, 
můžete vytvořit opravdu jakoukoli etiketu. 
Každá etiketa má svou vlastní šablonu, ke 
které je navíc k dispozici celá řada předde-
fi novaných designových šablon. Do šablon 
lze také bez problémů vkládat jakékoli 
obrázky, ať už vlastní, tak některé z již 
vytvořené a bohaté galerie (obsahuje třeba 
i tematické obrázky, např. velikonoční, 
vánoční, valentýnské apod.). Dále můžete 
vkládat loga, čárové kódy, sériová čísla, im-
portovat data ze stávajících databází, např. 
jmenné seznamy, adresy, kódy produktů…

né etikety. Díky tomu můžete znovu použít 
prázdný pořadač a  nemusíte na jeho hřbe-
tu škrtat původní nápisy. Tyto etikety přitom 
existují nejen v  klasické bílé, ale i  ve čtyřech 
základních barvách, což opět zvyšuje úroveň 
organizace v kanceláři. 

Díky šablonám a softwaru lze přitom vytvořit 
jednotný vzhled etiket – sjednotíte font písma, 
jeho velikost, použít můžete i  fi remní logo. 
Každá kancelář po takovém zásahu výrazně 
prokoukne – šanony vypadají profesionálně, 
čistě, přehledně a hlavně jednotně. To oceníte, 
zvláště pokud třeba ve své kanceláři přijímáte 
návštěvy, ať už klienty, obchodní partnery či 
třeba potenciální nebo nové zaměstnance. 

Rychle a profesionálně na CD a DVD
Pokud sáhnete po speciálních etiketách na 
CD nebo DVD, můžete zase bleskově vytvořit 
profesionální disk třeba s  fi remní prezentací 
či katalogem nových produktů. Jak bude eti-
keta vypadat, záleží jen na vás – etikety lze 
vytvořit díky softwaru a šablonám, které jsou 
volně k  dispozici na webu. On-line aplikace 
na www.avery-zweckform.cz zahrnuje řadu 
předdefi novaných designových šablon, s  ni-
miž se pracuje intuitivně a  velmi rychle. Eti-
kety na CD či DVD jsou vybaveny praktický-



mi úchytkami, pomocí nichž lze pak etiketu 
umístit přesně na střed disku. Díky tomu se 
nemusíte stresovat ani v případě nutnosti po-
lepení velkého množství disků během krátké 
doby. 

Šetřete peníze
Díky etiketám na balíky zase ušetříte peníze 
a  částečně napomůžete i  ochraně životního 
prostředí. Jak? Fungují totiž jako stoprocent-
ní krycí materiál a  mohou tedy překrýt staré 
nápisy na již použitých krabicích, obálkách či 
jiném přepravním materiálu. Ten tak můžete 
kdykoli znovu použít, aniž byste utráceli za 
nový. 

Ať už použijete jakoukoli ze speciálních eti-
ket, máte hned několik jistot – nezasekávají se 
v tiskárně, tisk je proto vždy plynulý. Díky bez-
pečnostnímu okraji na všech stranách archu se 
samolepkami vám nevyteče lepidlo do tiskár-
ny. Vynikající lepivost je samozřejmostí, stejně 
jako vysoká kvalita tisku a jeho ostré kontury. 

Byla by škoda zůstávat jen u  univerzálních 
etiket, když za dveřmi číhá opravdu rozmanitý 
„svět etiket“. Zkuste do něj vstoupit. Díky němu 
získáte nové možnosti a  posunete organizaci 
své fi rmy zase o kus dál. 
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STÁVAJÍCÍ 
DATABÁZI KONTAKTŮ 

LZE SNADNO  
IMPORTOVAT 

NA JEDNOTLIVÉ 
ETIKETY.
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PREZENTACE VČERA A DNES
Jen v málo oblastech došlo za poslední roky k takovému posunu vpřed jako ve vizuální komunikaci. Na rozdíl od té 

verbální je to komunikace univerzální, nepotřebuje žádný překlad, pouze minimum výkladu, je jasná a přehledná. 
Právě na těchto základech se kdysi zrodila i fi remní prezentace.

Lidská snaha komunikovat vizuálně je pa-
trná už z  těch nejstarších dochovaných 

památek. Vždyť co jiného nežli „praprezen-
tacemi“ jsou jeskynní malby anebo egyptské 
hieroglyfy? Podobnou roli „prezentace boží“ 
měly například i skleněné vitráže středověkých 
katedrál. Prezentace neboli předkládání myšle-
nek obecenstvu šla od počátku věků ruku v ruce 
s rozvojem školství. Školství vlastně není nic ji-
ného nežli prezentace. Kdo vůbec jako první 
zjistil, že rýt se dá za účelem edukace například 
do břidlicové tabulky, dnes už dohledat možné 
není, v  Indii se její používání jako nástroje vý- 
uky datuje už hluboko do jedenáctého století. 
Za první moderní západní nástroj prezentace 
lze však považovat černou školní tabuli a bílou 
křídu. V  dějinách prezentace má tak díky nim 
svoje stálé a snad i houbou nesmazatelné místo 
Jan Amos Komenský, který o  jejich výhodách 
dobře věděl už v polovině sedmnáctého století. 

Ve znamení laterny magiky
Poválečná doba se s  nástupem nových tech-
nologií snažila vypořádat se všemi archaismy, 
a  tak lidé stále vymýšleli, jak zdokonalit i  za-
žité a  letité způsoby prezentace. Rok 1945 je 
v  dějinách prezentace zlomovým, neboť teh-
dy nastala éra prvních zpětných projektorů. 
Přestože vynález se datuje už do roku 1870, 
teprve po válce došlo k jejich masivnímu vyu-
žívání po celém světě. Jedním z hlavních svě-
tových výrobců se stala americká společnost 
3M, v někdejším Československu jejich výrobu 
obstarávala fi rma Meopta, proto se název její-
ho Meotaru, který ve své době opanoval snad 
všechny školy, stal v  češtině synonymem pro 
všechny zpětné projektory. 

Podobnou revolucí v  prezentaci byl i  projek-
tor diapozitivů, s nímž v roce 1950 přišla fi rma 
Kodak. Byl to právě tento výrobek, který se stal 
fenoménem nejen prezentačním, ale také roz-
šířeným a oblíbeným prostředkem nového fe-
noménu – takzvané domácí zábavy. 

Prezentace pro prezentaci
Další kapitola z  dějin prezentace je už psána 
výhradně jedničkami a nulami. Nástup počítačů 

OBROVSKÝM ZLOMEM 
V DĚJINÁCH PREZEN-
TACE BYL PŘÍCHOD 
DOTYKOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ, KTERÉ 
UČINILY Z PREZENTACÍ 
VYSOCE ADAPTABILNÍ 
ČINNOST.

v  devadesátých letech znamenal, že nejenom 
svět prezentací, ale i svět jako takový už nikdy 
nemá zůstat takový jako dřív. Prvním celosvěto-
vě úspěšným prezentačním programem, který 
všechny dřívější vlastnosti analogové prezenta-
ce shrnul do jediného počítačového programu, 
byl PowerPoint od Microsoftu. Narodil se jako 
součást prvních „o¤  ců“ v roce 1990 a podob-
ně jako analogové projektory i on principiálně 
vycházel z  jednotlivých prezentačních „slidů“ 



dotykovému displeji dnes prezentace nutně ne-
potřebuje dokonce ani kancelářský prostor, dá 
se s klientem snadno zrealizovat například mezi 
kávou a zákuskem v kavárně naproti...

Na dotyk
Kanceláře však stále jsou a ještě nějakou dobu 
nejspíš budou místy, kde se odehrává drtivá 
většina dnešních prezentací. I tam však doty-
kové technologie získávají jasně navrch a prá-
vě díky nim se možnosti prezentace rozšiřují 
o mnoho dříve neuskutečnitelných či nemož-
ných interaktivních prvků. Například dnešní 
interaktivní LED obrazovky se velice snadno 
a intuitivně ovládají, díky nim lze dnes vytvá-
řet zajímavé, přínosné a originální prezentace, 
u  kterých na rozdíl od PowerPointu nikdo 
z auditoria neusne... Dotykové LED obrazovky 
dokonce nepotřebují ke své funkci žádná dal-
ší zařízení ani ovladače, dá se na nich psát 
i malovat jak prsty, tak ukazovátkem. Nejmo-
dernější dotykové obrazovky dnes dokonce 
dovolují například i  práci až šesti lidí najed-
nou. Díky různým velikostem úhlopříček se 
hodí do různých kancelářských prostředí 
a dají se jak na stálo montovat na zeď, tak je 
možné je umístit na mobilní stojany.  

obsahujících text, grafi ku, obrázky. Jako no-
vinku však nabízel tehdy zcela nové možnosti 
díky zvukům, fi lmům či klipům. Se svými třemi 
sty miliony uživatelů dnes patří PowerPoint 
ke standardům mezi prezentačními programy 
současnosti, nicméně na druhé straně existu-
je i  mnoho jeho odpůrců. Ti viní PowerPoint 
z toho, že se z fi remních prezentací během let 
stala prázdná a  ubíjející nuda a  že prezentace 
jako taková ztratila svoje původní poslání. 

Nad šálkem kávy
Už od počátku nového tisíciletí hledají společ-
nosti a jejich marketingová oddělení takové al-
ternativy, aby jejich prezentace mohly být opět 
informačně přínosné, zábavné a  především 
účinné. Úkol přetavit prezentace znovu v  zá-
bavnou vizuální a  komunikační hru si předse-
vzalo mnoho společností a středobodem jejich 
snažení se stala především multimediálnost 
a  interaktivita. Na pomoc jim v  tomto ohledu 
přišly i takřka nekonečné internetové možnosti 
včetně on-line sdílení. 

Obrovským zlomem v dějinách prezentace byl 
samozřejmě také příchod dotykových techno-
logií, které učinily z  prezentací velice mobilní, 
rozvinutou a  vysoce adaptabilní činnost. Díky 

NEJMODERNĚJŠÍ 
DOTYKOVÉ 

OBRAZOVKY DNES 
DOVOLUJÍ PRÁCI 

AŽ ŠESTI LIDÍ 
NAJEDNOU.



Budova vinohradského Pavilonu, zná-
mého také pod původním názvem Vino-

hradská tržnice, prošla v roce 2013 rozsáhlou 
rekonstrukcí, která zásadně změnila jeho in-
teriér a vrátila mu jeho původní podobu. Pod 
hlavičkou Stockist se sem pak na podzim na-
stěhoval designový nábytek, svítidla i doplňky, 
které doplnily další značky nabízející produkty 
související s  bydlením – například podlahové 
krytiny, audio-video technika, květiny atd. Po-
byt zde si lze zpříjemnit návštěvou kavárny La 
Boheme Café, mimochodem zařazené ve spe-
ciální příloze časopisu Euro mezi TOP kavárny 
2015.

VINOHRADSKÝ PAVILON

VINOHRADSKÝ PAVILON:
MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ
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Vinohradský Pavilon ale není jen prodejním 
místem, díky svému kouzlu je velice často vy-
hledáván fotografy pro reklamní i  umělecké 
účely a také fi lmaři. Natáčely se zde např. záběry 
pro fi lm Ireny Pavláskové Fotograf. V neposled-
ní řadě slouží Pavilon jako prostor pro spole-
čenské akce. Jedná se nejen o vernisáže výstav 
pořádaných v  Galerii Pavilon, ale i  o  tiskové 
konference, workshopy, pracovní prezentace 
nebo večírky, na které si lze prostory Pavilonu 
pronajmout.
Výběr konkrétních prostor samozřejmě ovliv-

ňuje charakter akce, požadované občerstvení 
a počet hostů. Akce se tak mohou odehrávat buď 

V PAVILONU 
SE SPOJUJE 

INTERIÉROVÝ 
DESIGN 

S UMĚNÍM. 



v  omezeném prostoru Galerie Pavilon, 
kavárny nebo zimní zahrady, ale stejně 
tak je možné obsadit celý Pavilon a uvítat 
zde až 500 hostů.
V  poslední době zde proběhla na-

příklad tisková konference Hypoteční 
banky nebo společnosti Coca-Cola, ko-
merční prezentace společností Google 

a  Nespresso, fi remní večírek pro VIP 
zákazníky společnosti ČEZ, květinář-
ské workshopy pro klienty Mastercard 
aj. Velký úspěch pak sklidila netradiční 
módní přehlídka Shooting fashion stars, 
kdy se šatnou pro modelky stal náklad-
ní výtah, módním molem eskalátory 
a  v  rámci programu vystoupili mj. ak-

robati na šálách zavěšených na ocelové 
konstrukci střechy.
V Pavilonu je zkrátka možné i nemož-

né, a proto vás do něj srdečně zveme!
Informace o  pronájmu prostor vám 

rádi poskytneme na e-mailové adrese 
pavilon@pavilon.cz nebo na telefonu 
286 017 710.  



12 | 13

TÉMA

Máte pocit, že se v práci nemůžete dohodnout a spolupráce s kolegy není tak efektivní, jak by měla být? 
Možná je to proto, že nemáte jasný a promyšlený plán a že používáte nesprávné „nástroje“ pro spolupráci. 

Co můžete udělat pro zlepšení?

VSTUPTE DO SVĚTA 
BAREV A PAPÍRKŮ!

Podle nejrůznějších průzkumů se ukazu-
je, že většina lidí je dnes součástí velkých 

týmů, a dokonce i více týmů dohromady (v prů-
měru dvou až tří), které se podílejí na zhruba 
šesti projektech současně. To není málo a vy-
žaduje to perfektní spolupráci. Takováto spo-
lupráce potřebuje především jasné a konkrétní 
cíle a plány. Když jsou plány dobře promyšlené, 
pak je výsledek práce mnohem efektivnější. Bo-
hužel, podle statistik je až 80 % spolupráce mezi 
pracujícími neúspěšných. Jak je to možné, když 
jde o  přirozené společenské chování? David 
Coleman, zakladatel a výkonný ředitel společ-
nosti Collaborative Strategies, Inc. a strategický 
poradce fi rmy, která pracuje s dodavateli i kon-
covými uživateli, tvrdí, že hlavním důvodem 
neúspěchu jsou nereálná očekávání a  nepo-
chopení cílů. Jak říká, je to především o lidech, 
prostředí a technologii, které jsou hnacím mo-
torem změn v chování pracujících.

Najděte si vhodnou techniku
Pokud jste součástí nějakého pracovního týmu, 
zkuste se zamyslet nad tím, jak funguje a zda je 
skutečně dostatečně efektivní. Bohužel velmi 
často je pracovní spolupráce jeden velký chaos 
zdánlivě nesouvisejících informací a začarova-
ného kruhu. Říkáte, že to jinak nejde, proto-
že žijeme v hektickém světě a nic není možné 
srovnat úhledně do krabiček, které by nám 
pomohly všechno snadno a  rychle pochopit? 
To je sice pravda, ovšem existují techniky, které 
pomáhají rychle porozumět problému a  přijít 

s efektivním řešením. A možná se tomu nebu-
de chtít věřit, ale některé z těchto technik jsou 
opravdu velmi jednoduché a praktické – napří-
klad metoda stromu. 

Metoda „stromu“
Lepicí papírky se dají skvěle využít i  při plá-
nování pracovních aktivit. Jednou z nejčastěji 
používaných metod je tzv. The Top Down Tree 
metoda, která zpracovává komplexní věc na 
menší části, čímž pomáhá při hledání řešení, 
například při identifi kaci dílčích věcí velkého 
problému. A protože dokážeme zpracovat jen 
jednu myšlenku nebo nápad či jeden kousek 
informace najednou, je třeba nalézt všechny 
potřebné informace, zorganizovat je do smys-
luplného vzorce a soustředit se na ty nejdůleži-
tější části. Metoda „stromu“ je v podstatě logic-
kou úlohou, která začíná ústředním tématem 

na nejvyšší úrovni a pokračuje jeho postupným 
rozpracováním do dalších detailních úrovní. 
Hledáním komplexních vztahů mezi jednot-
livými informacemi se snažíte lépe pochopit 
situaci. Každý z  rozpracovaných problémů či 
činností nejnižší úrovně se označí vybranými 
symboly, které určí její realizovatelnost. Me-
toda stromu slouží jako podklad pro sestavení 
plánu, jak lze co nejefektivněji řešit daný pro-
blém nebo zlepšit konkrétní činnosti či proces. 
Pro tento účel je možné využít právě Post-it® 
lepicí papírky, které můžete mezi sebou různě 
kombinovat, přemísťovat a  přelepovat. Více 
užitečných metod naleznete s podrobným vy-
světlením na stránce www.svetpostit.cz.

Lepicí papírky a jejich cesta na svět
Barevné lepicí papírky už existují skoro pa-
desát let. Vznikly v  roce 1970 a  jejich tvůrci, 

Představení aplikace 
Post-it® Plus App

Od nápadu k realizaci – od začátku do konce

Jak to funguje?
Aplikace Post-it® Plus App a extra silně lepící lístky Post-it® SuperSticky 

usnadňují vašemu týmu další postup po poradě:

Nápady stále 
přicházejí i po 
skončení porady
Aplikace Post-it® Plus 
App vychází z energie 
vaší týmové porady 
a uvádí tým do chodu. 
Jednoduše zachyťte 
své poznámkové lístky, 
seřaďte je a sdílejte, 
s kým chcete. Tak 
jednoduché to je.

Objevte výhody mobilní aplikace na svetpostit.cz

Stáhnout z

Sdílejte se všemi
Sdílejte svou tabuli po setkání se svým 
týmem. Pak sdílejte do své oblíbené 

aplikace. Podporuje PowerPoint, 
Excel, Dropbox, PDF a další.

Třiďte a seřaďte si 
své nápady

Třiďte, vypilujte a uspořádejte 
lístky na své tabuli – tak, jak 

vám to vyhovuje.

Zachyťte své 
poznámky

Použijte aplikaci na zachycení 
lístků Post-it® Super Sticky 

z vaší pracovní porady.
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Mobilní „lístkové“ aplikace

Neumíte si představit život bez chytrého 
telefonu? Vyzkoušejte mobilní aplikaci 
Post-it® Plus App, díky které jednoduše 
zachytíte poznámky ze samolepicích líst-
ků. Aplikace umožňuje je seřadit a sdílet 
s lidmi, se kterými chcete. Výhodou je 
zachycení až 50 čtvercových samolepi-
cích lístků najednou, sbírání a kombinová-
ní nápadů z různých sekcí či seskupování 
nápadů podle myšlenek. 
Více na www.svetpostit.cz/aplikace/



ní polohy, kde skvěle drží (dají se přilepit na 
každý povrch, například na zeď, monitor nebo 
na nástěnku), dají se snadno odlepit a přemís-
ťovat a  znova použít. Díky svým barvám pak 
dokážou přitáhnout pozornost spolehlivěji 
než cokoli jiného.  
 

INSPIRACI PRO 
VHODNÉ VÁNOČNÍ DÁRKY, 

AŤ UŽ PRO OBCHODNÍ 
PARTNERY NEBO KOLEGY, 

NAJDETE NA
OBCHOD.ACTIVA.CZ

/VANOCE.
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Spenceru Silverovi, se zpočátku vůbec neda-
řilo je prosadit. Po čtyřech letech mu pomohl 
jeho kolega, který si založil stránky zpěvníku 
místního kostela lepicími papírky, které ne-
poškodily papír a  daly se znova použít. Sice 
ještě pár dalších let trvalo, než jim lidé přišli 
na chuť, ale dnes už je zná každý nejen v USA, 
ale i  v  Evropě. Jsou totiž nepostradatelné, 
a to nejen pro „domácí“ použití, ale i pro práci 
v kanceláři!

Pomocníci, kteří usnadní práci
Právě tyhle lepicí papírky jsou ideálním po-
mocníkem pro kancelářskou práci. A  vůbec 
nemusí sloužit jen k  tomu, abyste s nimi za-
kládali stránky v knížce – jejich univerzálnost 
a hlavně barevnost využijete při týmové práci 
pro urychlení a  lepší organizovanost práce. 
Lze jimi označit věci podle důležitosti a  to 
oceníte zejména při týmové práci. Díky lísteč-
kovému systému odpadne předávání infor-
mací typu: tohle je urgentní nebo tohle stačí 
udělat zítra. Papírkový systém dokonce zlepší 
plynulost práce a využijete ho také na prezen-
taci a  schůzky. Přestože je všude kolem nás 
nejmodernější technika, lepicí barevné papír-
ky mezi ní mají stále svoje jedinečné místo. 
Jejich další výhody? Lze je přilepit do vertikál-
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PŘEDSTAVUJEME

GABRIELA ŠAFELHOFEROVÁ: 
„TĚŠÍ MĚ PRÁCE S LIDMI, JAK SE ZÁKAZNÍKY, 
TAK I S KOLEGY“
Pobočka vznikla k 1. 1. 2005 akvizicí společnosti ACTIVA Plus, která na trhu kancelářských potřeb působila 
v Českých Budějovicích od roku 1993. Díky tomuto spojení získali zákazníci širší paletu zboží, kvalitnější logistiku 
a přehledný e-shop. ACTIVA tím na druhou stranu získala kromě zákaznické základny v tomto regionu také 
zkušené zaměstnance. 

Jak vznikal váš pracovní tým a jaké je 
jeho současné složení?

Pracuji už devět let v obchodním týmu s ostříle-
ným obchodním zástupcem Štěpánem Pykalem. 
Za tu dlouhou dobu se z nás stali sehraní kolego-
vé a snad můžu i za Štěpána říct, že si rozumíme 
také po lidské stránce. Novou posilou je pro nás 
Tomáš Dušek, který vnáší do našich zažitých pra-
covních postupů nové postřehy. A doslova duší 
naší pobočky je Ladislav Cibranský, který se už 
téměř dvacet let stará o objednávky našich zá-
kazníků. Za rozvoz objednávek v regionu, který 
má cca 10 056 km2, zodpovídá 5 kolegů řidičů. 
Každý z nich navštíví denně 25 zákazníků a na-
jezdí tak v průměru téměř 180 km. 

Co je na vaší pobočně specifi cké?
V  českobudějovickém regionu není tak velká 
hustota osídlení, a tak musí řidiči zdolávat v po-
rovnání s  jinými regiony větší dojezdové vzdá-
lenosti. Jinak si ale myslím, že jsou si zákazníci 
napříč republikou podobní – chtějí mít kvalitní 
zboží, za rozumnou cenu a včas na stole.

V  rámci projektu ACTIVNĚ dětem pomá-
há vaše pobočka centru Kaňka. Můžete říci 
k této spolupráci něco bližšího? 
S  Kaňkou spolupracujeme od začátku pro- 
jektu, tj. od roku 2006, a  je to oboustranně 
velice příjemná a  přínosná spolupráce. Toto 
dlouhodobé spojení vnímají pozitivně i  naši 
zákazníci, kteří jsou díky svým webovým ob-
jednávkám součástí projektu. V rámci projektu 
ACTIVNĚ dětem podporujeme v našem regio-
nu i  jiné organizace, ale Kaňka je taková naše 
srdeční záležitost. Osobně si velmi vážím toho, 
co Kaňka a její zaměstnanci pro rodiny s posti-
ženými dětmi dělá, a hlavně toho, jak to dělá. 
A  jsem moc ráda, že ofi ciální „spojkou“ mezi 
ACTIVOU a Kaňkou jsem právě já. 

Jaké byly vaše začátky v ACTIVĚ? 
Do ACTIVY jsem nastoupila v  roce 2005 jako 
do svého druhého zaměstnání. Letos je to tedy 

GABRIELA 
ŠAFELHOFEROVÁ

VEDOUCÍ POBOČKY 
ACTIVA, ČESKÉ 
BUDĚJOVICE

abychom to pak zkopírovali a použili. 

Čemu se věnujete ve volném čase? 
V zimě se věnuji alpskému lyžování, které pro-
vozuji společně se svými dětmi. S oddílem alp-
ského lyžování trávíme i letní sezónu a ráda pro 
děti vymýšlím různé tréninkové prvky. V  létě 
je to klasika: plavání, kolo a kolečkové brusle, 
které vozím pro jistotu v kufru auta celé léto.

Mohla byste návštěvníkovi Českých Budějo-
vic doporučit nějaká zajímavá místa?
Doporučuji návštěvu Černé věže, která byla 
postavena v 16. století, za pěkného počasí
je z ní krásný výhled na centrum města, které 
také stojí za návštěvu. Můžete si zde prohléd-
nout dominantu náměstí, Samsonovu kašnu, 
a  poblíž kašny hledat Bludný kámen, který je 
zde umístěn na památku popravy spiklenců 
obviněných z vraždy rychtáře v 15. století. Po-
znáte ho podle vyrytého křížku a  také podle 
toho, že je už pár let z bezpečnostních důvo-
dů zabetonovaný do okolní dlažby. Ale pozor, 
abyste ho nepřekročili po deváté hodině večer. 
Podle pověsti byste totiž museli bloudit ulice-
mi města až do rána.

„V ACTIVĚ SE 
NEBOJÍME ZKOUŠET 
NOVÉ VĚCI. 
NEČEKÁME NA 
TO, CO BUDE 
FUNGOVAT 
U KONKURENCE, 
ABYCHOM TO PAK 
ZKOPÍROVALI.“

můj 10. rok v kancelářských potřebách a stále 
mě to baví. Je to samozřejmě dané i  kolek- 
tivem nejen tady na pobočce, ale i kolegy z ji-
ných poboček a na centrále v Praze. Cením si 
toho, když se mnou lidé jednají na rovinu, bez 
vytáček, a  vždycky splní, co slíbili. Možná to 
bude znít trochu nadneseně, ale musím říct, 
že tohle jednání je běžné nejen mezi námi za-
městnanci, ale je i  součástí obchodní politiky 
ACTIVY.  

Co vás na práci baví nejvíc?
Těší mě práce s  lidmi, jak se zákazníky, tak 
i s kolegy. Díky tomu je každý den trochu jiný. 
Někdy mám program naplánovaný doslova do 
puntíku, ale stačí dva tři telefonáty a všechno 
je rázem úplně jinak. Také mě baví to, že se 
v ACTIVĚ nebojíme zkoušet nové věci. Neče-
káme na to, co bude fungovat u konkurence, 



GABRIELA ŠAFELHOFEROVÁ: 
„TĚŠÍ MĚ PRÁCE S LIDMI, JAK SE ZÁKAZNÍKY, 
TAK I S KOLEGY“

PRACOVNÍ 
KOLEKTIV 
POBOČKY 

ACTIVA 
V ČESKÝCH

BUDĚJOVICÍCH

České Budějovice letos oslavily 750 let od 
založení. Chystáte se na nějakou akci spoje-
nou s tímto výročím?
Celý rok je ve znamení oslav výročí a  všichni 
obyvatelé města mohou celoročně navštěvo-
vat různá kulturní a  společenská vystoupení. 
Mně se moc líbilo vystoupení Lenky Dusilové, 
Davida Kollera a užila jsem si krásnou akci na 
českobudějovické náplavce – multimediální 
show Vltava žije 2015.  

KVALITNÍ ŠKOLNÍ 
A VÝTVARNÉ

POTŘEBY

AKTOVKY, BATOHY 
DO ŠKOLY

I DO PŘÍRODY

NÁPADITÉ
KREATIVNÍ SADY

ŠIROKÁ NABÍDKA,
RYCHLÁ EXPEDICE

KLUB
ACTIVÁČEK

www.activacek.cz

 10% SLEVA PRO ZÁKAZNÍKY ACTIVA
Slevu na soukromý nákup získáte opakovaně po zadání kódu ACT216.

Vánoční dárky s nápadem

Activacek_67x255.indd   1 16.09.15   10:32
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MÓDA 
V KANCELÁŘI III.  
BARVY A DRESS 

CODE
Pracujete každý den s klienty a musíte podle 

toho vypadat? Pak jistě přemýšlíte, co si obléknout. 
I když má ale kancelářská móda svoje pravidla, 

neznamená to, že si musíte každý den obléknout 
černou sukni. Barev se nemusíte bát, naopak!

Pro spoustu žen, které musí dodržovat 
tzv. dress code (obecně uznávaný vzor 

a  soubor pravidel v  oblékání), je kancelářská 
móda velmi často synonymem pro obrovskou 
nudu. Nemohou si obléknout minisukni, roztr-
hané džíny nebo tílko bez rukávů, zapomenout 
můžou na extravagantní potisky či hluboké 
výstřihy. Ovšem i přesto nemusí být kancelář-
ská móda šedou myškou – naopak. Zkuste to 
celé obrátit a najít v tom pozitivum: kdy jindy 
si může žena nakoupit tolik nejrůznějších suk-
ní, halenek, kalhot nebo šatů! A  opravdu to 
nemusí být černé střízlivé oblečení. Letos na 
podzim a v zimě klidně sáhněte i po barevných 
outfi tech, které rozhodně nebudou vypadat 
nudně. 

Jakou barvu zvolit?
Tápete v barvách a nevíte, jestli si můžete do-
volit do kanceláře třeba červenou? Proč ne! 
Právě letos na podzim nás čeká nevídaná vlna 
barev. Jak říká koučka stylu Dagmar Gabulová, 
podzimní paleta spřádá zemité neutrální tóny 
s řadou odvážných odstínů a vzorů, reprezen-
tujících fantazii, zábavu i přírodní esenci. „Zdo-
bit nás budou vzory od divokých s nádechem 
60. let až po ty klasické geometrické. Z barev 
se můžete těšit na odstíny oranžové, růžové 
či ametystově fi alové, které i v šedivých dnech 
dodají jiskru a  dotek ženskosti,“ říká. Ovšem 
nejsou to jediní favorité barev letošního pod-
zimu – letí i  červená, temně modrá, tmavě 
zelená a všemožné metalické barvy. V šatníku 
vám určitě nesmí chybět nějaká vestička, maxi 
sukně nebo naopak úzká sukně. Kolem krku si 
můžete omotat šátek a outfi t do kanceláře ko-
runujte nějakým hezkým doplňkem. 

Jednoduchost a kombinování barev
Nic se nemá přehánět, a  zvláště to platí, po-
kud jde o  to, co si obléknete do zaměstnání. 

Dejte přednost nekomplikovanému a zdržen-
livému tónu (což asi nebude problém, vzhle-
dem k  tomu, že kancelářská móda má svoje 
pravidla). Pokud jde o barvy, je možné je vhod-
ně kombinovat a  myslet také na to, jaký jste 
barevný typ. Podle koučky Dagmar Gabulové 

Červený blejzr
Esprit

1 999 Kč

Světle růžová 
kabelka

Deichmann
249 Kč

Bílé hodinky 
s křišťálovým 

ciferníkem
Preciosa
9 190 Kč



foto: archiv fi rem

Zeptali jsme se Dagmar Gabulové, první 
certifi kované koučky stylu pro ČR a SR: 

Co nás čeká letos na podzim a v zimě 
v módních trendech?
Čekají nás mimo jiné elegantní přehozy 
přes ramena, které jsou v kurzu už několik 
let, takže by se dalo říct, že už patří mezi 
stálice našich šatníků. Každý rok přicházejí 
v nových chic podobách, jejich podstata 
však zůstává nezměněná. Přehoz můžete 
v letošní sezóně nosit lemovaný kože-
šinkou, s třásněmi, v délce po kotníky 
nebo i s páskem. Někteří návrháři si navíc 
pohráli i s proporcemi a asymetrií, proto 
ty odvážnější zahřejí ve zcela originální 
podobě. Pokud jde o materiály, hodně 
modelů z podzimních kolekcí bude doslo-
va prosit o to, abychom se jich dotýkali. 
Pírka, umělé kožešinky, experimenty s ne-
tradičními látkami, zajímavé prošívání – to 
vše lahodí pokožce i oku. 

CO SI OBLÉKNOUT 
NA PODZIM A V ZIMĚ? 
TŘEBA TYHLE KOUSKY…

Zaměřeno na obuv

Trendem jsou hlavně androgynní polobot-
ky, různé typy mokasín, šněrovací obuv 
v dandy stylu či polobotky v Monk stylu. 
Do kanceláře se ale tyto trendy boty neho-
dí – v případě kancelářské módy sáhněte 
po uzavřených lodičkách (ideálně černých 
nebo hnědých či béžových). 

Červený blejzr
Esprit

1 999 Kč

Vínové kalhoty
Esprit

1 999 Kč
Světle růžová 

kabelka
Deichmann

249 Kč

Bílé hodinky 
s křišťálovým 

ciferníkem
Preciosa
9 190 Kč

Růžový kabát
Takko
1 399 Kč

Sukně
Esprit
1 699 Kč

Černé 
špičaté 
lodičky
Deichmann
599 Kč



Reese Witherspoon

Americká herečka, představitelka Pravé 
blondýnky nebo hlavní hrdinky fi lmu 
Divočina, preferuje sofi stikovaný nekom-
plikovaný styl v oblékání a vždycky ví, 
jak vše správně a vhodně zkombinovat. 
Dokonce i v elegantních kalhotách, čer-
veném topu a lodičkách vypadá naprosto 
dokonale a harmonicky. Pokud se vám její 
outfi t líbí, myslete na to, že do kanceláře je 
nutné přidat k topu bez rukávů ještě sako 
nebo blejzr. 
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vlasů by tedy měla ladit nejen barva obleče-
ní, ale i  barva obličeje. Vše by mělo zapadat 
do naší barevné dominantnosti,“ radí Dagmar 
Gabulová. Ptáte se, zda je možné kombinovat 
studené a teplé barvy? „Ne, škodili bychom si 
a  narušili bychom harmonii,“ důrazně varuje 
stylistka. Pokud jste tedy teplý typ, volte i teplé 
barvy oblečení a  také líčení. Milujete černou? 
Proč ne, do kanceláře je černá sukně jako stvo-
řená. Ovšem podle koučky Gabulové si černou 
může dovolit jen ten, kdo v sobě tu černou má 
(černé vlasy, oči atd.). Pokud ne, pak je nutné 
ji nakombinovat s  jinými barvami nebo zvolit 
tmavě modrou a podobně. 

Nezapomínejte na doplňky
Vhodný doplněk je jako třešnička na dortu. A to 
i v práci. Samozřejmě tím není myšleno tetování 
nebo piercing na viditelném místě či větší 

Saka a vesty

Kalhotový nebo sukňový kostým, případně 
byznys šaty? Je to jedno, ale bez saka se 
neobejdete. Možná je i kombinace sukně 
a blejzru, ale vždy až jako druhá volba po 
kostýmu. Vybírat můžete od umírněných 
zemitých tónů do plně jasných modrých, 
které osvěží bílá, růžová nebo oranžová. 

množství prstýnků, řetízků či náramků. I  zde 
platí – všeho s mírou. Mezi hlavní doplňky v pří-
padě kancelářského outfi tu patří zcela určitě 
nejrůznější jemné šátky, hedvábné šály, ele-
gantní šperky, které ladí s  celkovým outfi tem. 
Myslete i  na kabelky – letošními trendy jsou 
malé, hranaté, lichoběžníkové nebo kulaté ka-
belky, takové, aby se do nich vešlo to, co potře-
bujete. A i v případě kabelek letošnímu podzimu 
vévodí barvy – žlutá, modrá nebo korálově čer-
vená kabelka jistě rozveselí i  melancholický 
podzim. V oblibě budou i střední kabelky a vin-
tage tvary s pevnými spodními částmi, které při-
pomínají 70. léta. Stylového vzhledu se dosahu-
je kombinací klasické šedé, zemitých tónů 
a černé s módními barvami, jako je marsala, ze-
lená, béžová, šedá, modrá a červená. Nápadné 
zdobení není „in“ a místo něj letos na podzim 
nastupuje prosté kovové zapínání. 

je nutné barevné oblečení vybírat za denního 
světla tak, aby nebyla přirozená barevnost po-
kožky ovlivněna například make-upem a  po-
dobně. „Vždy dbejte na přirozenou barevnost, 
dívejte se na barvu svých očí a  vlasů. Ta se 
v průběhu života nemění, a to ani tehdy, když 
si obarvíte vlasy. Jste buď teplý, nebo studený 
typ, a pokud tedy vybíráte něco na sebe, mělo 
by to působit jako celek harmonicky. K barvě 



VZTAHY NA PRACOVIŠTI

MEZILIDSKÉ VZTAHY V KANCELÁŘI
4. DÍL: POŘÁDEK NA PRACOVIŠTI
Úklid je velké, věčně se opakující téma, a to nejen v domácnosti. Někdo se nedokáže soustředit, pokud kolem něj 
není dokonalý pořádek, stůl uklizený, tužky ořezané a zvýrazňovače seřazené podle barev. Jiný naopak tvrdí, že chaos 
podporuje kreativní ovzduší a zaštiťuje se heslem: Inteligent zmatek zvládne. Doma si můžeme vše vyříkat za zavřenými 
dveřmi, na pracovišti se ale musí na pravidlech domluvit často větší počet osob najednou. A to nemusí být snadné. 

Dokonale čistý stůl 
Možná máte nebo jste měli kolegu, který 

kolem sebe šíří nepořádek a  na nikoho nebere 
ohledy. Pokud se jedná o náhodně odložené věci, 
chaos na pracovním stole nebo drobky pod ním, 
bude stačit citlivá domluva a  vymezení pravidel 
mezi kolegy. Někde ale hlídá přísně stav praco-
viště sám zaměstnavatel nebo nadřízený, a  to 
zvláště tam, kde přicházejí zaměstnanci do kon-
taktu s  klienty, například v  bankách nebo pojiš-
ťovnách. Takzvaná „politika čistého stolu“ zaka-
zuje pracovníkům jakékoliv předměty soukromé 
povahy, třeba rodinné fotografi e, suvenýry z do-
volené, ale i odložený hrnek s kávou. Keramický 
košíček vyrobený pětiletou ratolestí na zájmovém 
kroužku zkrátka nepůsobí dostatečně seriózně. 

Výpověď za nepořádek? 
Může se ale stát, že nepořádek přeroste únos-
nou mez a z banality se vyvine hrubé porušení 
pracovní kázně. Problém může nastat ve chvíli, 
kdy například chaos ohrožuje podnikatelský zá-
měr společnosti, snižuje produktivitu práce nebo 
jiným způsobem brání zaměstnancům ve vyko-
návání jejich práce. Zákoník práce ani jiný právní 
předpis problematiku nepořádku na pracovišti 
výslovně neřeší a nastavení pravidel je tedy ryze 
v  kompetenci zaměstnavatele. Podle loňského 
rozhodnutí tuzemského Nejvyššího soudu, kte-
rý řešil spor mezi zaměstnancem a  zaměstna-
vatelem podobného rázu, může být ignorování 
pokynů zaměstnavatelů ohledně dodržování po-
řádku dokonce důvodem k výpovědi.

Chaos a panika
Bez ohledu na vnitřní fi remní předpisy a ohledu-
plnost ke kolegům je užitečné formulovat si dů-
vod, proč se v uklizené místnosti na čistém stole 
pracuje lépe než v chaosu. A použít jej případně 
jako argumentaci vůči méně pořádkumilovným 
kolegům. Zmatek v dokumentech a na pracov-
ním stole přispívá k  pracovnímu chaosu. Pře-
hrabováním se ve vrstvách materiálů ztrácíme 
čas, který bychom mohli využít pro samotnou 
práci. Spolu s  tím, jak se propadají nevyřízené 
dokumenty hlouběji a hlouběji, ztrácíme přehled 
o  tom, které úkoly jsou prioritní, a  následkem 
toho nejsme schopni dodržovat termíny. Ocitá-
me se ve stresu. Začínáme panikařit.

Přeceňovaný pořádek?
Do chmurných prognóz nepořádku na pracovišti 
vnáší světlo kniha profesora managementu na 

Kolumbijské univerzitě Erica Abrahamsona na-
zvaná „Dokonalý nepořádek“, která může sloužit 
jako argument proti příliš pedantským kolegům 
(Eric Abrahamson, David H. Freedman, A Perfect 
Mess: The Hidden Benefi ts of Disorder). Podle Ab-
rahamsona existuje optimální poměr mezi pořád-
kem a nepořádkem, a pořádek je přitom mezi lid-
mi přeceňovaný. Podle jeho studií stráví lidé, kteří 
mají urovnaný stůl, více času hledáním věcí než ti, 
kteří mají na stole mírný nepořádek. Odůvodňuje 
to tím, že například dokumenty můžeme zařadit 
pouze na základě jednoho kritéria, jako je před-
mět, čas nebo autor, ale většina dokumentů vyka-
zuje přitom mnohem více kritérií současně, podle 
kterých je lze zaevidovat. Jsme zahlceni poštou, 
e-maily, informacemi, myšlenkami, nápady. 
A naše kapacita i čas jsou přitom velmi omezené. 
Pokud se budeme snažit vše dokonale zorganizo-
vat, neuděláme nakonec vůbec nic.  

Patero pro uklizený stůl

• S každým dokončeným projektem si 
 stůl ukliďte „do čista“. 
• Vše, co vám přijde pod ruku, okamžitě 
 třiďte na užitečné a neužitečné.
• U každé věci se rozhodněte, zda je 
 skutečně nutné si ji ponechat („možná 
 se někdy hodí“ znamená „k vyhození“).
• Pokud možno skladujte veškeré 
 dokumenty elektronicky.
• Přistupujte k úklidu pozitivně s předsta-
 vou příjemného prostoru.
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ČEŠI JSOU NEJAKTIVNĚJŠÍ 
CESTOVATELÉ Z REGIONU

Michal Drozd je ředitelem největšího českého internetového prodejce zájezdů Invia.cz. 
Sám stál u zrodu této společnosti, a tak jsme si s ním povídali nejen o cestování, ale i o tom, jak 

Invia za posledních více než deset let vyrostla. A také o tom, jak fi rma v růstu spoléhala na 
mobilní telekomunikační služby a jak dnes klade důraz na moderní technologie. 

Jak cestují Češi?
Češi cestují ve středoevropském regionu 

ze všech nejvíce. Je to možná dáno tím, že ne-
máme moře, autem se dá dojet do Itálie nebo 
do Chorvatska, ale jinak musíme na dovolenou 
létat. Když se podíváme třeba do Polska, tam 
na dovolenou jezdí lidé dvakrát až třikrát méně 
než lidé v Čechách. Češi jsou v našem regionu 
fenomenální cestovatelé. Nicméně je to pořád 
nic oproti Němcům, ti cestují násobně více než 
Češi. Co se obecných trendů týče, pozorujeme 
odklon od delších dovolených, zákazníci volí 
kratší dovolené, ale častěji. To znamená, že 
třeba jedou na jednotýdenní dovolenou s rodi-
nou a pak ještě na eurovíkend. Dříve jsme pro-
dávali i  dost čtrnáctidenních dovolených, ale 
teď je to výjimka. Z destinací je jednoznačným 
lídrem Řecko, před krizí v arabském světě byl 
populární Egypt či Tunisko, jejich místo zabralo 
Turecko, Španělsko a další země. Obecně Češi 
hodně cestují do oblasti Středozemního moře.

Co stojí za úspěchem Invie u zákazníků?
Úspěch nám přinesla kombinace dravosti, od-
vahy a  kvalitní tým lidí. Od počátku jsme se 
hodně orientovali na marketing a  budování 
značky, protože jsme si brzy uvědomili, že trh 
zájezdů je blízký trhu komodit. My i naše kon-
kurence nabízíme totéž – prodáváme zájezdy 
stejných cestovních kanceláří, s  cenou mani-
pulovat nemůžeme, takže je nutné budovat 
značku. Myslím si, že Invia má v cestovním ru-
chu jednu z nejsilnějších značek u nás. Hodně 
se věnujeme oblasti e-commerce, v začátcích 
nám s  růstem výrazně pomáhali naši a�  liate 
partneři, kteří nám za provizi z  prodeje po-
máhali dělat reklamu na naše služby. Neustále 
investujeme do nových technologií a  metod, 
třeba letos připravujeme uvedení mobilní ap-
likace.

Kdy vlastně nastal ten největší růst fi rmy?
Nejhektičtější to bylo v letech 2002, 2003. To 
jsme takhle jednoho dne přišli do práce a zjis-
tili, že nám přišlo neskutečně moc objedná-
vek. Zjistili jsme, že potřebujeme třeba dalších 
deset zaměstnanců. Takže jsme dali inzerát 

a rovnou řešili prostory pro budoucí pracovní-
ky. Jeden kolega jel koupit stoly a já zatím ve-
dle v obchodě řešil koupi počítačů. U nových 
zaměstnanců to často vypadalo tak, že jejich 
prvním úkolem bylo sestavit si vlastní pracovní 
stůl, tak hekticky jsme rostli. No a já jsem mezi 
tím běžel na Václavák do prodejny Oskara pro 
mobil. Bylo to totiž snazší a  především rych-
lejší, než zřizovat nové pevné linky. Vždy jsme 
k  tomu u  Oskara dostali nějaký dárek, takže 
třeba já mám doposud na svých klíčích klíčen-
ku Oskar, která mi z  těch dob prostě zůstala. 
Stejně jako ty služby, které dnes stále nakupu-
jeme od Vodafonu.

Co bylo impulsem ke spolupráci 
s operátorem?
Tehdy nám Oskar přišel jako nejvíc sexy, navíc 
měli opravdu výhodné tarify, pořizovalo si je 
hodně známých. Dnes od telefonu v  podsta-
tě očekávám, aby fungoval a  aby byly služby 
relativně levné, ale také dám hodně na osob-
ní zkušenost. Vodafone je pro nás tradičním 
partnerem, a ačkoli jsme v minulosti měli sou-
běžně i  některé služby u  konkurence, dnes 
řešíme mobilní služby výhradně u něj. V době, 
kdy jsme z Vodafonu udělali svého výhradního 
dodavatele, jsme samozřejmě studovali situaci 

VÝHODY 
ŘEŠENÍ ONENET 
VIDÍME HLAVNĚ 
V RÁMCI 
ADMINISTRATIVNÍ 
PODPORY.



na trhu a nebylo snadné se rozhodnout. Mezi 
naše kritéria patřily nejen ceny v  Česku, ale 
i  v  roamingu, kvalita pokrytí nebo zákaznický 
servis. Nabídky byly hodně vyrovnané, takže 
předchozí dobré zkušenosti s Vodafonem hrá-
ly velikou roli.

Jaké služby od Vodafonu využíváte? 
Nejvíce využíváme neomezené tarify, které 
obsahují neomezené volání do všech sítí, ne-
omezené SMS, a  k  tomu balíček 1,5 GB dat 
v rámci ČR. Při cestování do zahraničí je moc 
příjemný tarif Vodafone Roaming na den, kdy 
můžete v  rámci zóny 1 využívat také neome-
zené služby za stejných podmínek jako v ČR. 
Mobilní internet je u nás především nástrojem 
pro manažery, zajišťuje jim velkou pracovní 
fl exibilitu. Data využíváme ve smartphonech, 
tabletech i noteboocích.

Jaké další výhody vám přináší služby 
u Vodafonu?
Výhody řešení OneNet vidíme hlavně v  rámci 
administrativní podpory. Velmi příjemná je sku-
tečnost, že máme k dispozici pár kusů volných 
SIM karet, a  když potřebujeme rychle zajistit 
nové číslo nebo například vyměnit microSIM 
kartu za nanoSIM kartu, lze vše řešit z pohodlí 
kanceláře prostřednictvím jednoho telefonátu 
na zákaznickou linku. Velmi nám také pomáhá 
internetová OneNet samoobsluha, díky které 
lze snadno kontrolovat náklady a administro-
vat jednoduché úkony, jako aktivace roamingu, 
navýšení limitu datového tarifu apod.  

Jak funguje péče o zákazníky a komunikace 
s Vodafonem?
Máme vlastního osobního konzultanta, takže 
je příjemné komunikovat stále se stejnou oso-
bou, která zná naši společnost a umí řešit naše 
nejčastější požadavky velmi efektivně. Nasta-
ne-li situace, že potřebujeme řešit urgentní 
záležitosti mimo pracovní dobu, je k dispozici 
nonstop linka. Takže celkově jsme se zákaznic-
kou péčí spokojeni. 

Co je pro vás na spolupráci s  dodavatelem 
telekomunikačních služeb nejdůležitější?
Nejdůležitější je, aby nedocházelo k žádným vý-
padkům hlasových služeb, aby bylo zajištěno 
dostatečné pokrytí signálem v  rámci celé re-
publiky i  zahraničí. Stala se nám jednou jedna 
nepříjemná situace, kdy v zahraničí nefungovaly 
hlasové služby, což bylo zapříčiněno výpadkem 
tamního operátora, a v ten okamžik si uvědomí-
te, jak je člověk na dnešních telekomunikačních 
řešeních závislý. Jednoduše se bez nich neobe-
jdeme a spolehlivost je klíčová.  

ÚSPĚCH NÁM 
PŘINESLA 

KOMBINACE 
DRAVOSTI 
A ODVAHY.
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GRAFOLOGIE

PÍSMO ODRÁŽÍ OBRAZ 
NAŠÍ OSOBNOSTI
Grafologie. Většina z nás se již s tímto pojmem setkala, ať už prostřednictvím časopisů, 
médií nebo odborných publikací. Co ale vlastně grafologie je a má smysl? Grafologie není věda 
a liší se od písmoznalectví, které se zabývá identifi kací pisatele. Grafologie se prostřednictvím 
charakteristických rysů osobního rukopisu snaží odhalit psychické vlastnosti pisatele, tudíž patří 
k metodám, které napomáhají popsat osobnost včetně sociálních a morálních vlastností. 

Má grafologie ve 21. století 
ještě smysl?

Tato otázka se často nabízí s  rozmachem no-
vých technologií. Je totiž možné, že v příštích 
generacích bude vypsaná ruka opravdu výjim-
kou. Už v  dnešní době není písmo samozřej-
mostí a nepoužíváme jej den co den. V psaném 
projevu se nejčastěji projevujeme psaním na 
počítačích, v textových zprávách apod. A když 
tak celé dny ťukáme do různých klávesnic, 
s údivem zjistíme – když je to nezbytně nutné 

– že jsme s tužkou v ruce skoro zapomněli psát. 
A  to je škoda. Protože emoce bývají většinou 
ukryté v ručně psaném projevu, nikoli v elektro-
nických sděleních.

Emoce v písmu
Podobně jako nenajdeme dvě stejné osob- 
nosti, nenajdeme ani dvě stejná písma. Do na-
šeho rukopisu se totiž promítají naše aktuální 
emoce, způsob myšlení, temperament, vlohy, 
vztahy k  jiným lidem, sklony k  násilí, duševní 

EMOCE BÝVAJÍ 
VĚTŠINOU UKRYTÉ 

V PSANÉM PROJEVU, 
NIKOLI 

V ELEKTRONICKÝCH 
SDĚLENÍCH.



PÍSMO ODRÁŽÍ OBRAZ 
NAŠÍ OSOBNOSTI

se zaměřuje na okolní svět. Písmo směřující 
doleva je charakteristické pro jedince, kteří se 
citově neradi otevírají lidem. Většinou se takto 
psaným projevem vyznačují introverti. Kolmé 
písmo je typickým znakem pro lidi s převahou 
rozumovosti a udržování si odstupu.

Mezery mezi slovy: Jsou-li mezery příliš malé, 
dotyční bývají nepředvídatelní a  zbrklí. U  vel-
kých mezer se projevuje rozvážnost, ale i  od-
tažitost a samotářství. Velké mezery mezi slovy 
jsou také známkou váhavosti dotyčného.

Nitkování: Písmo, které často nelze přečíst – má 
podobu nitek. Doménou těchto lidí bývá intui-
ce. Často mívají sklony psát pro druhé tiskacím 
písmem pro usnadnění přečtení obsahu.

Přeškrtávání: Styl opravy poukazuje na pořád-
kumilovnost a vnitřní energii pisatele. Škrt jed-
nou čarou ukazuje na schopnost dotyčného 
pracovat s chybou.

Slepence: Lidé, kteří mačkají písmena k sobě, až 
není poznat, kde písmenko končí a kde začíná, 
trpí narcismem a přehnanou sebeláskou.

poruchy a mnoho jiných skrytých znaků. Když 
se psaní zautomatizuje, začíná mít svůj osobitý 
výraz v závislosti na aktuálním psychickém sta-
vu člověka. Ať chceme nebo nechceme, písmo 
o nás prozradí opravdu velmi mnoho. 

Řeč písma
Často uplatňujeme svoji intuici před smyslovým 
vnímáním. Každý se ale jinak rozhodujeme, or-
ganizujeme si svůj život, jinak zvládáme změny. 
Většinou máme představu o tom, jací jsme. Ur-
čitě však není nezajímavé dozvědět se o  sobě 
něco málo z  pohledu řeči písma. Grafologie 
analyzuje velmi mnoho znaků písma, které si 
normálně při psaní neuvědomujeme. Velikost 
nebo sklon jsou nejnápadnější charakteristiky, 
ale zdaleka nejsou jediné.

Zkoumání rukopisů může začít
Nabízené znaky jsou pouze orientační, ale 
možná v  některých z  nich najdete sami sebe, 
kolegu, kamaráda nebo rodinného příslušníka. 

Velké nebo vysoké písmo: Pisatel ve slovech 
naznačuje, že potřebuje větší prostor pro sebe. 
Takto se vyznačují lidé, které v davu nepřehléd-
nete. Bývají sebevědomí a středem pozornosti. 
Často se jedná o optimisty a aktivní lidi s podni-
katelským duchem. 

Malé písmo: Jedinci píšící malým písmem mají 
sice méně fantazie, zato větší smysl pro detail. 
Jsou rozvážní, ale mají sklony k pesimismu. 

Šířka písma: Úzké písmo svědčí o  nedůvěři-
vosti a  pesimismu. Pisatel těžko snáší kritiku, 
je zahloubaný sám do sebe. K  jeho pozitivním 
stránkám patří přesnost a důslednost. Lidé se ši-
rokým písmem jsou spontánní, otevření, družní, 
ovšem i nedočkaví. Extrémně úzká písmena po-
ukazují na pisatelovy úzkosti a uzavřené stresy.

Sklon písma: Písmo klonící se doprava ukazu-
je na společenský a přátelský typ člověka. Čím 
více se jeho písmo tímto směrem kloní, tím více 

GRAFOLOGIE ANALYZUJE 
VELMI MNOHO ZNAKŮ PÍSMA, 
KTERÉ SI NORMÁLNĚ PŘI PSANÍ 
NEUVĚDOMUJEME.

Grafologický rozbor písma

Každá atypičnost, tvarová zvláštnost 
či nepravidelnost a různé kombinace 
v písmu mají pro celkový rozbor svůj 
význam. Kompletní rozbor si lze nechat 
vypracovat pouze u zkušeného odbor-
níka – grafologa. Bez znalostí z oboru 
psychologie je téměř nemožné sestavit 
grafologický posudek. Grafologický 
rozbor písma umožňuje nový náhled na 
sebe sama, na naše silné a slabé stránky, 
co bychom mohli rozvíjet, abychom se 
cítili celistvější. Řeč písma je neslyšitelná, 
ale přesto toho řekne mnoho.

Nápadně zdůrazněné začátky slov: Znak přece-
ňování sama sebe, ješitnosti a někdy i nepocti-
vosti.

Čitelnost: Dobře čitelné písmo rovná se logic-
kému myšlení a přizpůsobivosti. 

Nečitelnost písma: Takový pisatel oplývá tvůr-
čím myšlením a originalitou.

Nepravidelnost tlaku: Pozor na tyhle pisálky. 
Jedná se o lidi výbušné a nevyrovnané.

Okraje: Široký levý okraj je typický pro extro- 
verty. Úzký okraj ukazuje na ponořenost do 
vlastního nitra. Pokud se levý okraj rozšiřuje, 
naznačuje to touhu po nezávislosti. Zužující se 
okraj se objevuje při nedostatku sebevědomí. 
Kdo začíná psát text těsně pod horním okrajem, 
je velmi netrpělivý.

Papír bez linek: Dokonale rovně píše vytrvalý 
a  cílevědomý člověk. Stoupající řádek je zna-
kem sebedůvěry, optimismu a odvahy. Klesající 
řádek prezentuje jedince pasivní se sklony k de-
presi.  
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TÉMA

PŘEDMĚTY 
K REKLAMĚ ZROZENÉ

Reklamní předměty jsou už mnoho let nedílnou součástí marketingu. Kde se vůbec 
vzaly, jak se mění jejich úloha a kdy se z nich stal samostatný průmysl?

Stejně jako celý reklamní průmysl je i vy-
nález jeho podskupiny reklamních před-

mětů připisován Američanům. Za vůbec první 
takové předměty jsou považovány pamětní 
placky vyrobené při příležitosti zvolení George 
Washingtona americkým prezidentem. To bylo 
už v roce 1789! V průběhu devatenáctého sto-
letí se zároveň zrodily i první reklamní kalendá-
ře, začaly se vyrábět první reklamní předměty 
ze dřeva, svou popularitu si vydobyly i  takzva-
né farmářské ročenky. Příchod opravdového 
průmyslu reklamních předmětů však nastal až 
v jeho poslední čtvrtině. 

Jedním z mužů, který je dodnes považován za 
zakladatele průmyslu reklamních předmětů, je 
Američan jménem Jasper Freemont Meek. Jako 
tiskař a vydavatel novin z Ohia se snažil mít svůj 
provoz co nejvíce vytížený, a  tak se domluvil 
s jedním ze svých přátel – majitelem obchodu 
s obuví – a vytiskl mu na tašky jednoduchý slo-
gan ve znění: „Kupujte Cantwellovy boty“. Tašky 
s potiskem pak obuvník zdarma rozdával k ná-
kupu bot ve svém obchodě. Netrvalo dlouho 
a zvýšení obratů zaznamenal nejenom obuvník, 
ale do nevídaných rozměrů se rozrostl i Meekův 
byznys. 

Reklama nového věku
S příchodem dvacátého století rostl exponen-
ciálně jak počet společností, které reklamní 
předměty vyráběly, tak i  logicky počet samot-

LETOS V ČERVNU 
SPUSTILA ACTIVA E-SHOP

S ŠIROKOU NABÍDKOU
REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ 
- REKLAMNI.ACTIVA.CZ.

ných předmětů. Především s příchodem nových 
technik se začalo tisknout i na předměty, na něž 
to dříve možné nebylo. Už v roce 1904 vznikla 
ve Spojených státech první asociace výrobců 
reklamního zboží, o  dva roky později už za-
střešovala šestapadesát výrobců tohoto zboží 
z celé Ameriky. Od roku 1914 se v USA rovněž 
začaly organizovat první veletrhy reklamního 
zboží, které dnes představují zboží více než de-
sítky tisíc výrobců reklamních předmětů.

Přestože reklamní průmysl utržil (stejně jako 
mnoho jiných odvětví) citelnou ránu kvůli svě-
tové hospodářské krizi ve třicátých letech, na 
konci let čtyřicátých už jeho rozkvět opět mohl 
pokračovat. Co se týče reklamních předmětů, 
náskok USA byl značný i nadále. Evropa a Britá-
nie si jeho výhod začala všímat teprve až v pa-
desátých letech, a  přestože některé evropské 
společnosti měly své reklamní předměty už 
daleko dříve, nic jako americký průmysl reklam-
ních předmětů v Evropě neexistovalo! 

Americký náskok začaly evropské fi rmy dota-
hovat teprve až v sedmdesátých letech, kdy si 
důležitost korporátní identity začaly konečně 
uvědomovat i ony. V té době se svět reklamních 
předmětů nadobro změnil. Zatímco do té doby 
bylo množství druhů reklamních předmětů 
vcelku omezené, teprve na počátku osmdesá-
tých let se díky katalogům předmětů, z nichž si 
fi rmy mohly předměty pro svoji fi remní propa-
gaci samy vybírat, možnosti reklamních posel-
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Nic není nemožné!
A co čeští zákazníci nejvíce chtějí? Podle Věry 
Milerové co do množství stále převažují drob-
né reklamní předměty, které zákazníci použí-
vají pro větší množství svých zákazníků – ku-
ličkové tužky, igelitové a papírové tašky, USB, 
hrnky, bloky, cukrovinky (bonbony, smetánky, 
čokoládky), textil aj., vše samozřejmě opatře-
né logem nebo reklamním sdělením zákazní-
ka. Společnost ACTIVA už ale vyráběla a do-
dávala mnoho zajímavějších předmětů 

ství mnohonásobně zvětšily. Výroba reklamních 
předmětů začala podléhat jak oborové, tak i geo- 
grafi cké stratifi kaci tak, aby fi nální výrobek co 
nejvíce odpovídal marketingové představě za-
davatele. 

Budoucnost je v síti
S  příchodem jedenadvacátého století se role 
reklamních předmětů opět mění, svoji stále 
důležitější roli začala ve světě reklamních před-
mětů hrát také ekologie, ať už to jsou materiály, 
z  nichž jsou předměty vyráběné, anebo kaná-
ly, jimiž se propagují či prodávají. Ani mnoha-
setstránkové tištěné katalogy už více nemohly 
obsáhnout šíři možností nabízených reklam-
ních předmětů, a  proto jsou v  současné době 
nahrazovány prezentacemi obsahujícími co, jak 
a  za kolik jsou fi rmy schopné vyrobit. Mnoho 
nových možností přinesl rovněž internet a jeho 
on-line služby, které ulehčily život jak prodej-
cům, tak objednavatelům. 

Jednou z  takových společností, v  rámci jejíž 
nabídky reklamních předmětů si vyberou i  ti 
nejnáročnější zákazníci, je i  česká společnost 
ACTIVA – lídr na trhu kancelářských potřeb. Re-
klamní předměty jsou součástí služeb této spo-
lečnosti od roku 2001 a i ona se snaží, aby byli 
zákazníci i v této oblasti maximálně spokojeni. 
Ať už jde o radu s výběrem produktů, doporuče-
ní technologie potisku či termínu dodání. 

„Nabídka reklamních předmětů vznikala po-
stupně jako reakce na požadavky našich zákaz-
níků, kteří s námi byli spokojení jako s dodava-
telem kancelářských potřeb a logicky chtěli od 
nás vyřešit i  požadavky na výrobu reklamních 
předmětů,“ vysvětluje Věra Milerová, vedoucí 
reklamního oddělení společnosti ACTIVA. „Naše 
oddělení reklamních předmětů se zabývá kom-
pletním zpracováním objednávek reklamních 
a dárkových předmětů opatřených logem fi rmy. 
Garantujeme kompletní servis od dodání vybra-
ného produktu, přes grafi cké úpravy, kvalitní 
zpracování až po dopravu na místo.“ 

vyrobených přímo na míru zákazníka. „Někdy 
nás zákazník svým nápadem překvapí a  jsme 
pak pyšní, když ho dokážeme zrealizovat, 
i  když v  prvním kroku to vypadalo jako ne-
možné,“ vysvětluje Věra Milerová. „Mohu jme-
novat třeba skleněné těžítko s 2D a 3D graví-
rováním do skla. Uvnitř byl 2D gravír textu 
a  3D gravír dvou elektromotorů vedle sebe. 
Z  těch méně obvyklých bych jmenovala na-
příklad zakázku na pánské spodní prádlo 
s dotiskem loga zákazníka.“ 
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Liší se objednávka reklamních 
předmětů v průběhu roku? Chtějí 

zákazníci něco jiného na jaře a něco jiného 
třeba před Vánoci?
Ano, liší. V první polovině roku zákazníci více 
objednávají běžné reklamní předměty, jako 
jsou kuličkové tužky, tašky, trička, hrnky, spor-
tovní láhve, deštníky, cestovní potřeby, šňůrky 
na krk a drobné předměty masového charakte-
ru. Od srpna pak roste zájem o diáře, kalendáře 
a novoročenky s dotiskem loga nebo vyrobené 
přímo na míru zákazníka a  také o dárky vyšší 
hodnoty, jako jsou třeba pera značek Parker, 
Waterman nebo Lamy opatřené logem, nebo 
dárkové balíčky.

Kolik reklamních předmětů má nyní 
společnost ACTIVA v nabídce?
Pro naše zákazníky vydáváme tištěný katalog 
s  roční platností. Ten obsahuje zhruba 865 
druhů předmětů, 3 440 včetně barevných 
variant. Letos v  červnu jsme spustili e-shop 
s  nabídkou reklamních předmětů – reklamni.
activa.cz. Nabídka na e-shopu je samozřejmě 
širší než v  tištěném katalogu, a  to především 
o  sezónní nabídky a  novinky, které se v  prů-
běhu roku objeví. Na e-shopu se tak aktuálně 
blížíme k hranici pěti tisíc produktů včetně ba-
revných variant.

Co vaši společnost ke spuštění e-shopu 
s reklamními předměty vedlo?
Chtěli jsme poskytnout zákazníkovi nástroj, kte-
rý mu umožní jednoduše a  v  několika intuitiv-
ních krocích samostatně vybrat reklamní před-
mět a spočítat si jeho kalkulaci. Obvyklý postup 
i u ostatních fi rem, které se výrobou reklamních 
předmětů zabývají, je, že si zákazník vybere z in-
ternetové nebo katalogové nabídky předmět, 
zvolí si počet kusů, které chce vyrobit, pošle 
poptávku a čeká, než mu pracovník reklamního 
oddělení zpracuje nabídku. Než se dopracuje 
k výsledku, který splňuje jeho představu i s ohle-
dem na fi nanční rozpočet a  možnosti výroby, 
proběhne několik výměn e-mailů a uběhne řada 

dní. V  našem e-shopu si zákazník může „hrát“ 
s počtem kusů, barevností, technologiemi apod. 
a kalkulaci vidí okamžitě. Výrazně si tak zkrátí čas 
před samotnou realizací zakázky.

Existují v reklamních předmětech také 
nějaké trendy? Co letělo loni, co je například 
„in“ nyní?
Zájem o  reklamní předměty meziročně roste, 
ale reklamní propiskou pro partnera se dnes už 
zákazník od konkurence neodliší. Společnosti 
stále více sahají po elektronických reklamních 
předmětech s  logem, vyšší zájem je napří-
klad o fl ashdisky, powerbanky a textil s dotis-
kem loga klienta. Poslední dobou roste zájem 
i o dárkové, kosmetické a potravinové balíčky 

sestavené podle přání zákazníka nebo napří-
klad čokoládky přímo s brandem či reklamním 
sdělením.

K čemu jsou vlastně reklamní předměty 
dobré?
Reklamní předmět si spojujete s člověkem, od 
kterého jste ho dostali. Když se předmětu přidá 
ještě funkčnost, to platí například u USB disků, 
powerbank anebo plánovačů, hned tu máte 
věc, která nese nejenom reklamní poselství, ale 
také dobře a dlouho slouží. Statistiky ukázaly, 
že Evropanům takové reklamní předměty slou-
ží až osm i více měsíců. Přestože je jejich poři-
zovací cena vyšší, šíření povědomí o  značce 
takovým způsobem jistě stojí za to. 

MOŽNOSTI E-SHOPU 
VÝRAZNĚ KRÁTÍ ČAS PŘED 
SAMOTNOU REALIZACÍ ZAKÁZKY
Jak se s reklamními předměty 
vypořádávají ve společnosti ACTIVA? 
Odpovídá Věra Milerová, vedoucí 
reklamního oddělení.

VĚRA MILEROVÁ 
VEDOUCÍ 

REKLAMNÍHO 
ODDĚLENÍ 

ACTIVA



WATERMAN: ROLLS-ROYCE 
MEZI PLNICÍMI PERY
V automobilové branži jsou ikonami luxusní značky Rolls-Royce či Bentley. Také svět klasických plnicích per 
má své legendy, například světoznámou značku Waterman. Ale zatímco Rolls-Royce vznikl teprve na začátku minulého 
století, historie per Waterman je o poznání delší. Značku založil už v roce 1883 Lewis Edson Waterman a pomohla 
mu – jak už to tak bývá – náhoda. 

Byl to nenápadný a  popravdě nepříliš 
úspěšný pojišťovací agent, jehož k  výro-

bě vlastních per přivedla kuriózní událost. Přišel 
totiž o lukrativní obchod jen kvůli tomu, že mu 
psací pero udělalo kaňku na přichystanou důle-
žitou smlouvu těsně před podpisem. Než došel 
pro nové pero, zákazník se mezitím sebral a zmi-
zel. Místo vztekání se Waterman rozhodl zatočit 
se samovolným vytékáním inkoustu z per jednou 
provždy. 

Jeden patent za druhým
Kariéru pojišťováka hodil za hlavu a pustil se na-
plno do práce. Už rok poté si nechal patentovat 
zcela nový a  převratný způsob plnění psacích 
per. Právě on tedy vynalezl plnicí pero v podobě, 
v jaké ho známe dodnes – s kapilárovým systé-
mem vedení inkoustu k hrotu pera, který umož-
nil obejít se navždy bez kalamáře a neustálého 
namáčení pera do lahvičky. Nebezpečí kaněk 
a jiných nehod se díky němu stalo minulostí. 

Zákazníci na to samozřejmě slyšeli, a  tak po-
vzbuzen prvními úspěchy založil za další čtyři 
roky společnost The L. E. Waterman Company. 
Odstartoval tím novou éru v historii psacích po-
třeb. Jeho fi rma funguje již 130 let, na trhu se 
během té doby pevně usadila a i v globálním mě-
řítku jen těžko hledá konkurenci. 

Společnost Waterman totiž vždy přicházela 
s  převratnými řešeními, přičemž byla ale vždy 
spolehlivá, komfortní a originální. Díky vyhláše-
nému designu se rovněž stala nezaměnitelným 
módním doplňkem. 

MÓDNÍ DOPLNĚK.
KAŽDÉ PERO WATERMAN 
MŮŽE SLOUŽIT JAKO 
UNIKÁTNÍ MÓDNÍ 
DOPLNĚK. INOVACE JSOU 
UKRYTY V ORIGINÁLNÍM 
DESIGNU.  
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Koneckonců i  proto právě po „watermanech“ 
vždy sahaly slavné a  známé osobnosti. Pilot 
Charles Lindbergh psal tímto perem v roce 1927 
svůj legendární deník z proslulého přeletu z New 
Yorku do Paříže. Exkluzivní pera z  nabídky fi r-
my Waterman využívala také princezna Diana. 
Ale kouzlo per Waterman oslovilo nejen slavné, 
s oblibou ho používají lidé nejrůznějších profesí 
na všech kontinentech. 

Revoluční bombička
Mimochodem – rok, kdy Lindbergh přeletěl At-
lantik, byl obrovským milníkem i pro historii psa-
cích potřeb. Právě v roce 1927 totiž vynalezli ve 
fi rmě Waterman první inkoustovou bombičku, 
což výrazně zvýšilo komfort a bezpečnost pou-
žívání plnicích per. 

Bombička byla jen jedním z  mnoha vynálezů 
společnosti Waterman. Patří ovšem k  těm nej-
významnějším. Mezi ty další pak patřily například 
spolehlivé šroubovací víčko místo zacvakávacího 
nebo klip umožňující bezpečné uložení pera do 
kapsy, který je z prvotřídního materiálu a nikdy se 
nezlomí. Ale zpět k bombičce. 

Revoluční vynález měl na svědomí výzkumný 
pracovník M. Perraud. Přemýšlel, jak se vyhnout 
manipulaci s  lahvičkou inkoustu a  zjednodušit 
plnění. Při tom vždy hrozilo uživatelům nepří-
jemné potřísnění. A  napadl ho malý, uzavřený 
zásobník inkoustu, který umístil dovnitř pera. 
Tehdy byla bombička ještě ze skla, až později ji 
začali vyrábět z plastu. Světoví výrobci brzy „trik“ 
okoukali, a tak se bombička stala neodmyslitel-
nou součástí per. 

Inkoustové bombičky posunuly plnicí pera 
o  notný kus dál – díky nim je možné snadno 
změnit barvu písma či kresby, stačí je prostě jen 
vyměnit, stejně tak se snadno přepravují, aniž by 
se lidé museli bát rozlití inkoustu, a jejich zásobu 
je možné mít vždy pohotově po ruce.  
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PLNO VYNÁLEZŮ. MEZI 
INOVACE OD WATERMANA 
PATŘÍ INKOUSTOVÁ BOMBIČKA, 
SPOLEHLIVÉ ŠROUBOVACÍ 
VÍČKO NEBO KLIP, KTERÝ SE 
NIKDY NEZLOMÍ. 

PO 
„WATERMANECH“ 

VŽDY SAHALI 
SLAVNÍ – MEZI NIMI 
TŘEBA PRINCEZNA 

DIANA.



ZNAČKA WATERMAN MĚ NADCHLA. 
JE TO MŮJ CHANEL
Pera Waterman si oblíbila také módní ilustrátorka Zuzana Osako. Model se seříznutým hrotem, který používá, není 
v běžné nabídce značky, musela si jej u francouzské společnosti objednat. Nyní je maximálně spokojená. „Pro mě je 
důležité, jak pero pouští inkoust, stejně tak je klíčové i rozložení váhy. To správné pero jsem hledala dlouho a intenzivně. 
Pero Waterman mě nadchlo a navíc je opravdu krásné,“ říká v rozhovoru pro magazín ACTIVA. 

Na co potřebujete jako ilustrátorka 
plnicí pero? 

Mojí hlavní technikou je tuš, ale hledala jsem 
jemnější a  čistší nástroj, který mi umožní dě-
lat tenčí linky a s nímž se zároveň nezašpiním. 
Předtím jsem musela pořád chodit v  černém, 
abych nechodila umazaná. A koneckonců řada 
významných módních ilustrátorů má svá krásná 
pera. Chtěla jsem ho mít také. (úsměv) 

Bylo pero Waterman vaší první volbou? 
Vyzkoušela jsem řadu různých značek i  růz-
ných per od jednotlivých společností. Byl to 
dlouhý výběr, při svých cestách jsem praktic-
ky v každé světové metropoli hledala prodejny 
s  psacími potřebami. Věděla jsem, jaké pero 
chci, ale nedařilo se mi dlouho najít takové, 
které by mi vyhovovalo. Nakonec jsem to „své“ 
pero našla – má pařížský šmrnc, je to takový 

můj Chanel. Design byl také důležitou po-
ložkou při výběru, protože úzce spolupracuji 
s  módními domy a  přirozeně vnímám krásné 
věci. 

A jak se s ním kreslí? 
Není to běžné pero, v  klasické nabídce fi rmy 
Waterman ho nenajdete. Je dovybavené seříz-
nutým, kaligrafi ckým hrotem, který mi vyhovu-
je. Byla to speciální věc na objednávku, abych 
vůbec mohla s perem dobře kreslit. Podle toho, 
jak nakláním hrot, tak se ztenčuje či rozšiřuje 
linka. Pro laika není úplně jednoduché s  ním 
pracovat, má to svá specifi ka. Ale já jsem nad-
šená a moc si to užívám. 

Používáte inkoustové bombičky nebo in-
koust v lahvičkách? 
Používám lahvičky, v nichž se nabízí inkousty ve 
větší barevné škále. Existují i atypické barvy, na-
víc mohu do inkoustu namáčet i štětec, pokud 
potřebuji. 

Mimochodem – čím jste psala na škole? 
Číňanem. (smích)  

Používala jste čínské pero a dlouho jste žila 
v Japonsku. Jak vás osud zavál právě tam? 
Poprvé jsem se tam ocitla v  sedmnácti letech 
jako modelka. Vycestovala jsem tam díky své 
účasti v modelingové soutěži Elite. A pak se můj 
život změnil. Týden po příletu jsem se seznámi-
la s  dlouholetým kamarádem majitelky tamní 
agentury, po dalším týdnu jsme se už od sebe 
nehnuli a po roce a půl byla svatba. Nyní spolu 
máme tři děti a pendlujeme mezi Českem a Ja-
ponskem. 

Jak se vám zamlouvá život v Japonsku? 
Japonci přijímají cizince velice vřele, jsou samý 
úsměv, který mi ze začátku přišel hraný. Ale ne-
byl. Jenže pokud se chcete stát členem rodiny, 
je to jiné. Musíte se přizpůsobit zvyklostem, 
jinak narazíte. Pro mě to bylo ze začátku v Ja-
ponsku docela těžké. Žili jsme pět let ve měs-
tě Kokura, kde nebyli prakticky žádní anglicky 
mluvící cizinci. Jen Japonci a já jsem neuměla 
řeč. Ale naučila jsem se ji a později jsem si tam 
našla přátele. F
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Jakým japonským zvyklostem jste se muse-
la přizpůsobit?
Například se nemluví o některých věcech – ne-
můžete třeba otevřeně říct, co si o někom my-
slíte. Také na pochvaly tam nejsou příliš zvyklí. 
Když vám někdo řekne, jak vám to sluší, odmít-



nete to. Komplimenty se zkrátka moc nenosí. 
Také není příliš obvyklé, aby měla žena vlastní 
kariéru. Když se vdá, stane se manželkou a mat-
kou a  zůstává doma. Můj manžel stále trochu 
bojuje s tím, že jsem se vrátila k práci. Ostatně 
i  vztahy s  kamarádkami jsou jiné, ženy spo-
lu moc nevyrážejí večer ven. Není běžné, že si 
matka od rodiny vyjde. I když v poslední době se 
zvyky i v tomto ohledu lehce uvolňují. 

Jak se vyvíjela vaše výtvarnická kariéra 
v zemi vycházejícího slunce?
Studovala jsem v Japonsku různé techniky, za-
milovala jsem si tam tuš, a to už mě nepustilo. 
Vedla jsem i  výtvarnou školu, vystavovala, ale 
přesto jsme se nakonec vrátili zpět do Prahy. Už 
jsme tu pět let, ale manžel je pořád jednou no-
hou někde jinde. V Česku si zatím moc nezvykl. 
Je tu kratší den, lidé se málo usmívají… Proto 
ještě nevíme, kde budeme jednou žít. 

Máte v Japonsku stále svůj dům? 
Máme tam krásný dům, na jehož zařizování 
jsme společně strávili devět let. Každý kou-
sek nábytku je na míru nebo pečlivě vybraný. 
Baví nás to, po dětech je to asi naše největší 
radost. 

Jak vypadá typický japonský byt? 
Byty jsou menší, protože prostor je v Japonsku 
luxus. Lidé jsou natěsnaní nejen na ulicích, ale 
i v bytech. Rodiny spí pohromadě na matracích, 
které se vytahují jen na noc, jinak jsou schova-
né. Mít klasickou ložnici nebo pokoje pro děti je 

 
„NECHCI DĚLAT 

JEN HEZKÉ OBRÁZKY 
LIDÍ. TO UMÍ I NA KARLOVĚ 

MOSTĚ. SNAŽÍM 
SE HLEDAT EMOCE 

A PŘÍBĚHY.“

velmi neobvyklé. I dnešní moderní byty se staví 
v duchu tradičního bydlení. 

Když se vrátíme k  vaší práci ilustrátorky, 
přibližte, jak se vyvíjel váš styl? 
Věnuji se hlavně portrétům, ale nechci dělat jen 
hezké obrázky lidí. To umí i na Karlově mostě, 
spíše se snažím hledat emoce a příběhy scho-
vané uvnitř každého z nás. Nechám si lidi hrát, 
třeba i dvě hodiny, pozoruji je při tom a hledám 
přirozené momenty, grimasy, kdy se nekontro-
lují. Pak se projeví charakter, různé vlastnosti, to 
chci zachytit. Jednoduše jen sedím, sleduji je 
a kreslím. 

Máte vůbec ještě čas na vlastní projekty?
Prakticky vůbec, pracuji hlavně na různých za-
kázkách. Věnuji se hlavně módě, ale také folk- 
lóru a  řemeslům. Také buduji vlastní značku. 
Navíc pracuji i na kampani pro značku Water-
man, kterou jsem si oblíbila. Lákají mě ale samo-
zřejmě i další nové věci. Něco už mám v hlavě, 
ale potřebuji si na to najít čas.   

MÓDNÍ ILUSTRÁTOŘI 
MAJÍ SVÁ PERA. 
ZUZANA OSAKO MILUJE 
TUŠ, ALE CHTĚLA JEMNĚJŠÍ 
A ČISTŠÍ NÁSTROJ. PO 
DLOUHÉM VYBÍRÁNÍ VYHRÁLO 
PERO WATERMAN.
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DESIGN

Konferenční či odkládací stolky jsou 
dnes nedílnou součástí každého inte- 

riéru. A vůbec nezáleží na tom, jedná-li se o vel-
ký dům nebo malý byt. Neustále si totiž na něco 
potřebujeme položit kávu, hrnek čaje, knížku, 
misku s ovocem, vázu, svíčku apod.

Takový stolek by tedy měl být pochopitelně 
především praktický a  nabízet pohodlnou od-
kládací plochu, ale kromě toho by měly být i vi-
zuálně pěkný, vždyť přece zároveň slouží jako 
dekorace. 

Základním kritériem pro výběr jsou samozřej-
mě rozměry, které je třeba zvolit tak, aby stolek 
zapadl do celkové koncepce interiéru. Odkláda-
cí plocha by měla ideálně odpovídat výšce sedu 
(nejčastěji cca 45 cm), v případě vyššího či na-
opak nízkého stolku japonského stylu by měl být 
maximální rozdíl výšky stolu a výšky sedu 25 cm.

Kromě velikosti lze stolky vybírat v  různých 
stylech, barvách, materiálech i tvarech. Nejpo-
pulárnějším materiálem je tradičně dřevo a sklo, 
nicméně stále více se prosazuje i  kov a  plast. 
Tvary a barvy konferenčních stolků kopírují ak-
tuální módní trendy, a proto se poměrně často 
obměňují. Klasický obdélník či čtverec střídá 
ovál, kruh a  jejich variace, stále častěji se set- 
káváme i s atypickými tvary. Pro umísťování do 
prostoru je nejpraktičtější právě čtverec nebo 
obdélník, kulatý či oválný konferenční stolek už 
vyžaduje větší prostor. Stále populárnější a de-
signově přitažlivé jsou instalace několika stolků, 
lišících se barvou či výškou, dohromady.

Stockist vám nabízí v této kategorii široký vý-
běr. Máme pro vás tipy na nejpopulárnější pro-
dukty.  

Zveme vás tedy k návštěvě 
našich showroomů nebo 
našeho e-shopu!

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

STOCKIST:
DESIGN 

PRO 
KAŽDÉHO 

HAY – ELEPHANT table
• Design by Anderssen & Voll, 2013
• stolek z masivního dubového dřeva, 
 u kterého je důležitý detail zkosení a linie 
 letokruhů
• top nesou tři rozšiřující se nohy, které stolku 
 dodávají eleganci a lehkost
• je dostupný ve dvou velikostech 
 a v mýdlované nebo černě mořené úpravě
cena 4 719 Kč / 6 065 Kč

MUUTO – AROUND table
• Design by Thomas Bentzen, 2011
• stabilní a odolný stolek se zvýšeným 
 okrajem, který zabrání pádu jakéhokoli 
 předmětu
• lakované dřevo je ohýbáno a slepeno do 
 jedinečného tvaru
• je dostupný ve dvou velikostech a několika 
 barevných provedeních
cena 9 853 Kč / 15 500 Kč

MATER – BOWL table
• Design by Ayush Kasliwal, 2011
• stolek z netypického dřeva ovocných mangových stromů, které je ručně zpracováno 
 na soustruhu
• podnoží tvoří měkké ocelové tyče
• povrchová úprava se provádí PU laky bez olova, pouze na vodní bázi, takže je velmi ekologická
• je dostupný v několika velikostech i barevných provedeních
cena od 5 811 Kč do 8 466 Kč

DESIGNOVĚ 
PŘITAŽLIVÉ JSOU 

INSTALACE 
NĚKOLIKA STOLKŮ 

DOHROMADY.



HAY – SERVE table
• Design by Sebastian Wrong, 2013
• stolek ze speciální kolekce Wrong for Hay 
• tvoří ho kruhový top z jasanové dýhy, okraje 
 jsou vyrobeny z parou ohýbaného buku 
 a podnoží je masivní bukové
• specifickým detailem jsou záměrně lehce 
 asymetrické kulaté okraje svrchní desky
• k dispozici ve dvou velikostech a několika 
 barevných provedeních 
cena od 3 029 Kč do 5 827 Kč

HAY – TRAY table
• Design by Hay 
• lehký a jednoduchý konferenční stolek, 
 složený z lakovaného ocelového rámu 
 a odnímatelného topu
• k dispozici je ve čtyřech velikostech 
 a několika barvách
cena od 4 371 Kč do 6 065 Kč

HAY – DLM & DLM XL table
• Design by Thomas Bentzen, 2007
• název stolku odkazuje na heslo Don´t leave 
 me čili Neodkládej mě
• stolek lze pohodlně a bez námahy přenášet 
 po interiéru
• kovový stolek je dostupný v několika 
 barevných variacích a dvou velikostech
cena 4 371 Kč / 6 065 Kč

MONTIS – TOR table
• Design by Lambi & Van Hengel, 2010
• návrháři získali za tento stolek ocenění 
 Elle Design Talent Award
• hliníkový lakovaný stolek s charakteristickou 
 úchytkou umožňující jeho snadné přenášení
• průměr 40 cm, výška 45 cm (vč. držadla 
 52 cm)
• vybírat lze ze šesti barev
cena 3 930 Kč
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TESTUJEME

FIXY, DNES UŽ NEJEN DO ŠKOLY 

1. Maped COLOR´PEPS 
Long Life

Země výroby Malajsie
Počet ks v balení 12
Cena za balení 79
Cena/ks 6,59
Tvar kulatý, úchop trojhranný
Délka 14 cm
Průměr fi xu 1 cm
Tloušťka a tvar hrotu 3,6 mm, 
široký špičatý 
Barvy  • • • • •
Kreslení  • • • • •
Vypratelnost • • • • •
Smývatelnost • • • • •
Nevysychavost • • • • •

Celkové hodnocení 
Fixy s  ergonomickým úchopem 
a silnějším hrotem, vhodnější pro 
mladší děti. Některé barvy jsou 
trochu nepřirozené, ale o to víc se 
budou dětem líbit. Oproti úspěš-
nějším testovaným fi xům stejné 
značky Jungle zaostávaly tyto ve 
vypratelnosti z  oděvů a  rychleji 
vyschly. 

2. Centropen 
COLOUR WORLD

Země výroby Česká republika
Počet ks v balení 12
Cena za balení 24
Cena/ks 2
Tvar kulatý, úchop trojhranný
Délka 15 cm
Průměr fi xu 8 mm
Tloušťka a tvar hrotu 2 mm, 
úzký špičatý 
Barvy  • • • • •
Kreslení  • • • • •
Vypratelnost • • • • •
Smývatelnost • • • • •
Nevysychavost • • • • •

Celkové hodnocení 
Tenké fi xy, hezké syté barvy. Tyto 
fi xy jsou, dle našeho soudu, jako 
jediné testované univerzální – 
vhodné jak pro psaní, tak kres-
lení. Otevřené nevyschly ani po 
3 dnech, vyprat šly krásně již při 
40 °C (deklarují 60 °C). Super fi xy 
za pár korun.     
 

3. CARIOCA JOY

Země výroby Itálie
Počet ks v balení 12
Cena za balení 39
Cena/ks 3,25
Tvar kulatý, úchop kulatý
Délka 14,5 cm
Průměr fi xu 1 cm
Tloušťka a tvar hrotu 2,6 mm, 
úzký špičatý 
Barvy  • • • • •
Kreslení  • • • • •
Vypratelnost • • • • •
Smývatelnost • • • • •
Nevysychavost • • • • •

Celkové hodnocení 
Fixy mají hezké barvy, na kreslení 
jsou příliš tvrdé, vůbec se nerozpíjí. 
V  obrázku je vidět každý tah, na-
kreslený obrázek s nimi pak vypadá 
jak ve stylu van Gogha (znalci umě-
ní, promiňte). Slabina těchto fi xů je, 
že rychle vyschnou a  jejich nároč-
nost na kresbu, opravdu je potřeba 
„vydřít“ každý tah. Jsou proto vhod-
nější spíše na psaní, podtrhávání...

Věděli jste, že…
•  První fi x si nechal paten-
tovat v roce 1910 Američan 
Lee W. Newman ze státu 
Wisconsin. Tehdy to byl jen 
jednoduchý váleček s bar-
vou, ze kterého vedla špička 
z lisované plsti.

•  Dnešní fi xy neslouží „jen“ 
na kreslení. Existují i nevidi-
telné fi xy, kterými se označují 
bankovky a označení je vidět 
jen pod speciální lampou. 
Speciálním druhem fi xů si 
zdravotníci v rozvojových 
zemích odlišují naočkované 
lidi od těch, kteří ještě očko-
vání potřebují.

•  V dobrých papírnictvích 
seženete fi xy na sklo a ke-
ramiku, zmizíkovatelné, se 
štětcovou strukturou kresby, 
a dokonce i magické, které 
mění barvu.

Mezi nezbytné pomůcky 
každého školáka patří mimo 

jiné i fi xy. Ovšem nejen pro školáka. 
Fixy neboli linery jsou skvělými po-
mocníky i v kancelářích. Například 
k  trvalému záznamu jsou ideální 
tzv. nesmazatelné, které mají širo-
ké uplatnění. Nebo chcete takové, 
které mají krásné syté barvy, lehce 
se s nimi kreslí, snadno se vyperou 
z oděvů a hned nevyschnou, když 
je zapomenete zavřít? Všechna 
tato kritéria jsme zahrnuli do naše-
ho testu, abychom vám výběr fi xů 
co nejvíce usnadnili a pomohli vám 
zorientovat se v široké škále a na-
bídce.

Jak v testu obstály 
V nabízeném testu jsme se zamě-
řili na kvalitu a  použitelnost fi xů. 
Testovali jsme šest různých druhů 
fi xů od značek Carioca, Centropen, 
Maped a Stabilo. Hodnotili jsme je 
v několika parametrech a výsledky 
zaznamenávali na pětistupňové 
škále.

Hned na úvod je ještě potřeba říci, 
že do testu jsme zahrnuli dva druhy 
fi xů Stabilo, které nelze úplně s čis-
tým svědomím porovnávat s ostat-
ními. Mají totiž specifi cké použití 
i  uživatele. Podrobnější vysvětlení 
naleznete u celkového hodnocení.

Jak probíhalo testování?
Barvy – v rámci tohoto testu jsme 
posuzovali sytost a  přirozenost 
jednotlivých barev na nakreslených 
barevných škálách.

Kreslení – do tohoto testu jsme 
zahrnuli, jak se nám s fi xou praco-
valo, zda se jednotlivé barvy na-
vzájem rozpíjí, jak vypadá struktura 
obrázku a i kolik tahů je potřeba na 
jeden obrázek.

Vypratelnost – na bavlněném trič-
ku jsme vyzkoušeli všechny barvy 
a  nechali je 14 dní působit (víme, 
že maminky perou ihned, my ale 
děláme zátěžový test). Pak jsme 

jej vyprali na 40 °C běžným pracím 
prostředkem.

Smývatelnost – zjišťovali jsme, 
zda vůbec a  jak lehce jde barva 
z  fi xů z  pokožky rukou smýt běž-
ným mýdlem. Použili jsme červené 
barvy na hřbet ruky, tady už jsme 
nechávali „působit“ jen 15 minut 
plus cesta k umývadlu.

Nevysychavost – v tomto případě 
padl los na modré fi xy, které jsme 
nechali otevřené na stole (za stan-
dardního tlaku a teploty 24 °C) po 
tři dny a následně je v různých ča-
sových intervalech zkoušeli, v  jaké 
jsou kondici.



4. Maped COLOR´PEPS
JUNGLE

Země výroby Čína
Počet ks v balení 12
Cena za balení 65
Cena/ks 5,42
Tvar kulatý, úchop kulatý
Délka 13,5 cm
Průměr fi xu 9 mm
Tloušťka a tvar hrotu 2,8 mm, 
špičatý
Barvy  • • • • •
Kreslení  • • • • •
Vypratelnost • • • • •
Smývatelnost • • • • •
Nevysychavost • • • • •

Celkové hodnocení 
Hodně dobré fi xy, mají nádher-
né syté přirozené barvy, lehce se 
s nimi kreslí. Jsou spíše pro větší 
děti kvůli kulatému úchopu. Sty-
lový design a popis barev. S těmi-
to fi xy bude každý teenager cool.

5. STABILO Trio Scribbi

Země výroby EU
Počet ks v balení jednotlivě
Cena za balení x
Cena/ks 48
Tvar trojhranný, úchop trojhranný
Délka 14 cm
Průměr fi xu 1,3 cm
Tloušťka a tvar hrotu 3,5 mm, 
kulatý  
Barvy  • • • • •
Kreslení  • • • • •
Vypratelnost • • • • •
Smývatelnost • • • • •
Nevysychavost • • • • •

Celkové hodnocení 
Fix je tlustý, trojhranný s dokonale 
odpruženým hrotem, má hodně vo-
dovou barvu. To vše kvůli tomu, že 
je vyrobený speciálně pro malé děti, 
které mají fi x poprvé v ruce, a pro ty 
je (bez diskuze) vážně skvělý. Koupit 
lze v sadě nebo jednotlivě. V našem 
testu nasbíral málo bodů (v porov-
nání s ostaními) kvůli rozpíjení barev 
a horší vypratelnosti z oděvu. 

6. STABILO Pen 68

Země výroby Německo
Počet ks v balení jednotlivě
Cena za balení x
Cena/ks 24
Tvar šestihran, úchop šestihranný
Délka 16 cm
Průměr fi xu 7 mm
Tloušťka a tvar hrotu 1 mm, 
špičatý  
Barvy  • • • • •
Kreslení  • • • • •
Vypratelnost • • • • •
Smývatelnost • • • • •
Nevysychavost • • • • •

Celkové hodnocení 
Hodně kvalitní fi x, který využijí 
hlavně studenti a dospělí. S tenčím 
hrotem je ideální na psaní, podtr-
hávání nebo kreslení malých ploch 
(skvělý na teď tolik oblíbené oma-
lovánky pro dospělé). V testu získal 
méně bodů kvůli horší vypratelnos-
ti z textilu a náročnosti na techniku 
vymalovávání větší plochy. Koupit 
lze jednotlivě nebo v sadě. 

 

Závěrečné shrnutí
Na počátku testování se 
zdály rozdíly mezi jednotlivý-
mi druhy fi xů zanedbatelné. 
Později se ukázalo, že to tak 
úplně není. Překvapením 
testu jsou fi xy Centropen, 
které jsou zároveň nejlev-
nější testované. Jsou tenké, 
mají hezké přirozené barvy, 
a pokud je necháte omylem 
otevřené, jen tak vám nevy-
schnou. A ještě mají jedno 
(vnitřní) plus – jsou vyrobené 
v České republice. Ať už 
se rozhodnete pro jakýkoli 
z testovaných fi xů, neudě-
láte chybu. Důležité je si při 
výběru uvědomit, jak staré 
dítě nebo „dospělák“ je bude 
používat a k jaké činnosti, 
zda ke kreslení nebo psaní či 
podtrhávání textu apod.

Sytost barev

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

Sytost fi xu po 24 h v otevřeném stavu

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

Na našem blogu 
www.skolnisvet.cz 
si můžete prohlédnout 
i další testy. Už jsme pro vás 
testovali dřevěné pastelky, 
voskovky, vodovky, štětce 
nebo lepicí tyčinky. 



Elegance, účelnost
Diář defi nuje jak manažerský styl, tak 

i  jeho vlastníka; s  elegantním designem čas-
to plní roli módního doplňku; kapesní svou 
velikostí i  designovým stylem většinou vy-
hovuje ženám. Mezi diáři a  zápisníky je 
množství originalit inspirovaných součas-
nými i klasickými trendy. Diáře s  tradicí, kte-
ré v  mnoha zemích nabízejí stále to nejlep-
ší – eleganci, účelnost, jsou i  diáře Filofax. 
Tyto kroužkové diáře (rok narození 1921) 
svou originalitou potěší a nezklamou. V zají-
mavých barevných provedeních, velikostech 
a  různorodých materiálech je lze zkomple-
tovat s  peněženkou, pouzdrem na psací po-
třeby, kabelkou, taškou. Elegantní design 
z nich dělá oblíbený módní doplněk.

DESIGN

DIÁŘE, KALENDÁŘE, NOVOROČENKY: 
SKVĚLÝ ZPŮSOB, JAK BÝT VIDĚN
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Pořídit si diář pro správné fungování nabízí 
mimo jiné i systém ADK, který umožňuje indivi-
duální navržení – stylu řízení času, projektů, fi -
nancí nebo evidenci a rekapitulaci priorit a cílů. 
ADK používá i  herečka Simona Stašová, která 
médiím sdělila, že tento plánovací systém je je-
jím dlouholetým společníkem i úspěšným ma-
nažerem, díky kterému nemá problém skloubit 
pracovní aktivity s volným časem. 

Manažeři/manažerky a  podnikatelé/pod-
nikatelky pro plánování často používají nej-
různější elektronické pomůcky, ale z  reak-
cí některých z  nich vyznívá, že i  plánování 
pomocí papírových diářů se jim osvědčilo. 
I  když je manažerská práce hektická, orga-
nizování času v podání těchto diářů jim plně 
vyhovuje.

Nejen pro fi rmy
Diáře jsou volbou pro reprezentativní po-
zornost obchodním partnerům, ale nabízejí 
i  možnost osobního dárku opatřeného např. 
iniciálami nebo zajímavým potiskem. Při 
vhodném výběru mohou doplnit drobnosti 
na stole v pánské pracovně nebo kanceláři – 
desky na dokumenty, stojánek na psací potře-
by apod. 

Klasika v mnoha rozměrech
Kalendář využívá snad každý. Ať už běžný 
uživatel nebo zaměstnanci fi rmy. Kalendář je 
jeden z  mála dárků, na který je vidět praktic-
ky stále. Proto je vždy dobré mít ho po ruce. 
Nemusí jít o kalendář s fotografi emi fi remních 
budov, produktů či zaměstnanců, ani o kalen-
dář Pirelli. Stačí nápaditý nástěnný nebo stolní 
kalendář doplněný o logo společnosti, které je 
tak celý rok klientovi na očích. Na první pohled 
zaujme a odliší od konkurence.

Tradiční maličkost 
Novoročenka, slangově „péefko“ (PF) – odvo-
zeno z  francouzského slova Pour féliciter –
 „pro štěstí“. V současné době mají tištěné pa-
pírové novoročenky charakter nejen osobního 
sdělení. Vytvořené na míru získávají velký pro-
stor v obchodním reklamním prostředí. S ori-
ginální grafi kou se stávají součástí obchodní 
korespondence. Osobitým způsobem tak lze 
vyjádřit účast společnosti vůči klientům, ob-
chodním partnerům i blízkým s přáním do dal-
šího roku. 

Logo – klíčový prvek fi rmy 
Firemní design je klíčovým prvkem každé fi r-
my. Diáře a  kalendáře opatřené ražbou s  lo-
gem tvoří základ identity, společnost si i tímto 
způsobem pomáhá budovat vztah zákazníka 
k fi rmě. Na diářích nejen ve fi remních barvách 
logo vyražené do koženky grafi cky ztvárňuje 
fi rmu a poskytuje i profesionální vzhled. S my-
šlenkou a tvořivostí může tato vizuální propa-
gace společnosti rychle vyjádřit jedinečnost 
podnikání. 

Komplexní služby v oblasti vyhotovení fi rem-
ních a  reklamních tiskovin i  on-line kalkulátor 
ražby a  potisků najdete na novém e-shopu 
reklamni.activa.cz.  

 

V současnosti je módní využívat elektronizaci, ale v případě diářů, kalendářů a novoročenek jsou papírové verze stále 
stejně populární jako před mnoha lety. Mít kvalitní plánovač v zajímavém obalu je dnes součástí image a prestiže – diáře 
dokreslují osobnost jedince a svým způsobem jej prezentují. 

DIÁŘE A KALENDÁŘE 
DOPLNĚNÉ FIREMNÍM 

LOGEM JSOU 
REPREZENTATIVNÍM 

PŘEDMĚTEM I DÁRKEM 
ZÁROVEŇ.



POMÁHÁME

Klokánek je nezisková organizace, v jejíchž zařízeních jsou umístěny děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy. Společnosti ACTIVA je 
lhostejnost cizí, proto prostřednictvím svého charitativního projektu ACTIVNĚ dětem dlouhodobě podporuje vybrané 
dětské domovy i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Do tohoto projektu se může zapojit každý zákazník 
ACTIVY svojí internetovou objednávkou na obchod.activa.cz. 

KAŽDÝ TOUŽÍ NĚKAM PATŘIT

Abychom se o  Klokánku dozvěděli vice, 
oslovili jsme PR pracovnici pro sponzo-

ring paní Zoru Vondráčkovou, která nám čin-
nost a fungování Klokánku přiblížila.

Můžete stručně popsat funkci Klokánku 
a jeho činnost?
Klokánek je alternativou rodinné péče pro děti, 
o  které se z  různých důvodů nemohou starat 
jejich rodiče. Děti u nás žijí v bytových jednot-
kách, kde o ně nepřetržitě pečuje „teta“, což je 
název ofi ciální pracovní pozice. O děti se stará 
stejně jako v rodině – připravuje jim stravu, do-
provází je do školky či školy, pomáhá se školní 
přípravou atd. V bytech bydlí tři nebo čtyři děti. 
O děti v Klokánku pečuje také odborný personál 
– sociální pracovník, psycholog, náplň volného 
času zajišťuje pracovník pro sponzoring.

Jak je pro dítě, které se do Klokánku 
dostane po špatných zkušenostech se 
svými rodiči, důležité získat novou rodinu?
Pro děti je důležité mít především stabilní pro-
středí, které se jim snažíme v Klokánku poskyt-
nout a ve kterém mohou zmizet jejich obavy či 
traumata. V některých případech stačí urovnat 
situaci doma za pomocí orgánu sociálně-práv-
ní ochrany dětí a po zlepšení podmínek se dítě 
vrací zpět k rodičům. Pokud to není možné, hle-
dá se pro něj nová rodina – osvojitelé či pěstou-
ni. Samozřejmě je pro vývoj dítěte vhodné, aby 
se taková rodina našla co nejrychleji. To se ale 
ne vždy daří.

Mohla byste nám přiblížit principy 
péče Klokánku?
Hlavním principem je laskavost, humor a záro-
veň i přísnost v podobě hranic, které mají děti 
vymezeny. Děti často při příchodu nemají žádné 
návyky. Každá teta, která do Klokánku přichází, 

musí projít náročným psychologickým testem. 
Většinou jsou to milé dámy a slečny, které mají 
nadhled a radost z práce, navzdory kompliko-
vaným situacím, které jsou v Klokánku na den-
ním pořádku. Další důležitou a nezbytnou zása-
dou je povinnost a ochota podporovat dítě při 
udržování vztahů s jeho původní rodinou.

Kterou činnost dětí byste chtěla 
vyzvednout a co plánujete do budoucna?
Volnočasové aktivity, které podporují stabilizaci 
dětí. Ve výtvarném kroužku máme mimořádně 
šikovné děti a  na podzim chceme uspořádat 
velkou vernisáž. Také činnost pěveckého sboru 
Skippy je velmi pestrá – vystupuje nejen při růz-
ných společenských událostech – besídky, dny 
dětí, ale snaží se potěšit i v domovech seniorů na 
Jižním Městě. A jsme pyšní na skvělý kroužek pro 
předškolní děti. To vše díky nadšeným dobrovol-
níkům. Do budoucna bychom rádi našli způsob, 
jak dětem častěji zajistit návštěvu kina, divadla 
či zábavních míst, a také bychom chtěli obnovit 
činnost našeho divadélka.

Napadá vás nějaké krédo, kterým byste 
chtěla oslovit potencionální sponzory?
Bez součinnosti fi rem a  jednotlivců by Kloká-
nek vůbec nemohl fungovat. Mezi ty, kdo nám 
pomáhají, patří i fi rma ACTIVA. Moc děkujeme 
všem, kteří se na této podpoře podílejí. A krédo? 
Buďte šťastní s námi.
Podrobné informace včetně kontaktů získáte 
na www.klokanek-laskova.cz. 

 

Kvalitní školní vybavení

ACTIVA nabízí Klokánku nad rámec 
obvyklé pomoci v podobě školních 
a kancelářských potřeb také kvalitní 
batohy a tašky vrácené s nepatrnou vadou 
z reklamací, které po drobných úpravách 
mohou sloužit dětem jako součást školní-
ho vybavení. 
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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

Židle Mayer – novinka v nabídce ACTIVA



WWW.ACTIVA.CZ
WWW.ACTIVACEK.CZ

Židle Mayer – novinka v nabídce ACTIVA



pokrytí signálem ACTIVA800 228 482 
www.activa.cz




