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Do nového roku
svižně a s elánem
Celý tento úvodník by si zasloužil věnovat
poděkování vám všem za spolupráci
v loňském roce. Velmi si vážíme, že jsme
i přes mnoho složitých okamžiků zvládli
našim společným zákazníkům, mnohdy
i vašim přátelům a sousedům zajistit
přístup k jejich oblíbeným tiskovinám.
Moc vám za to děkujeme.
Byla by ale škoda nenahlédnout trochu
dále. Do nového roku se většinou
vstupuje s rekapitulací toho, čím jsme si
prošli, a předsevzetími. My jsme do toho
vlítli se vším všudy. Zahájili jsme ostrý
provoz již kompletní třídicí linky, díky
které umíme mimo jiné velmi rychle
a s výrazně nižší chybovostí zpracovat
remitendu. Se stejným úsilím jsme po
intenzivním finiši spustili nový webový
portál mojePNS, který nám umožní
snáze, 24 hodin, 7 dní v týdnu řešit naši
vzájemnou komunikaci a administraci
spolupráce. Oba tyto projekty, náročné
co do úsilí a investic, nejen že bilancují
velkou část loňského roku, ale především
se stávají symbolem našich předsevzetí
pro rok 2021.
Dále pokračujeme v aktivitách
a projektech, které budou zjednodušovat
naši spolupráci a které budou rozvíjet
naše společné podnikání. Můžete počítat
s novými vydavateli a tituly v našem
portfoliu, můžete počítat s rozvojem
mojePNS, můžete počítat s dalšími
potenciálními obchodními partnery pro
své provozovny, můžete počítat
s hledáním příležitostí v online prostředí
a především s naší podporou.
Těším se na letošní spolupráci
a buďme zdrávi

Objednací kód:
MFMOB130001
Cena bez DPH:
145,45 Kč
Více na www.mobil.cz

ONDŘEJ VAŇHA
místopředseda představenstva
ondrej.vanha@pns.cz
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Zákaznický portál
mojePNS už jede v plné síle
V lednu jsme spustili nový webový zákaznický portál mojePNS,
a udělali tak další krok k zefektivnění řízení a komunikace v rámci
naší sítě prodejních míst. A podle prvních čísel se nám portál pěkně
rozjíždí a pevně věříme, že k oboustranné spokojenosti.

Když jsme začali stavět kostru portálu,
chtěli jsme, aby ve výsledku vznikl
zákaznický portál se všemi informacemi
potřebnými pro vzájemnou spolupráci
mezi námi a našimi odběrateli. Důvodem
bylo ale i odlehčit našemu kontaktnímu
centru a co nejvíce aktivit přesměrovat
právě do portálu, kde se zákazník obslouží
sám, tak jak mu to vyhovuje, v čase,
který mu vyhovuje, a v tempu, které mu
vyhovuje. Portál je samozřejmě přístupný
24 hodin, 7 dní v týdnu a uživatelé na něj
mají přístup ze svého mobilu, tabletu či PC.
Díky portálu získáváme i my nový nástroj
pro další optimalizaci svého provozu.

„
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„Portál je určený provozovatelům
našich prodejních míst, kteří
si tak budou moci efektivněji
nastavit jednotlivé procesy u svých
provozoven. Ať už jde o pravidelné
dodávky tiskovin, přehled obratů,
vybraných dokumentů, ale třeba
i reklamace. Portál mojePNS jsme
vyvinuli tak, aby byl uživatelsky co
nejpřívětivější, intuitivní a jednoduše
ovladatelný. Nejdůležitější pro nás
bylo to, aby naši klienti měli vše pod
kontrolou. Pohodlné a rychlé zadání
reklamací na dodávku tisku bude
možné kdykoliv provést online.
Stále je navíc možné kdykoliv se
obrátit na naše obchodní zástupce.“
Ondřej Vaňha
místopředseda představenstva PNS

Jedním z cílů tak je distribuovat dostatečné
množství tiskovin a zároveň snižovat
množství remitendy, tedy neprodaných
kusů novin a časopisů. Optimalizace
poptávky prodejních míst ušetří náklady
v celém distribučním procesu. Systém
umožní na změny poptávky pružně
reagovat distributorům i dodavatelům
a nastavit na základě informací
z každodenního provozu efektivní strategii
prodeje.

Ostrou verzi portálu jsme spustili po
měsících testování a ladění 4. ledna. Od
samého začátku se rozběhla v plné síle.
Samozřejmě že portál budeme i nadále
vyvíjet. Již nyní máme dlouhý seznam
s úkoly pro vývojáře. Pracujeme na
tom, aby mojePNS byl portál opravdu
komplexní. A budeme rádi za vaše zpětné
vazby.
MILAN KOŘÍNEK

Nejčastější otázky a odpovědi:
Je kontaktní centrum (KC) PNS stále
v provozu? Nebo bude ukončeno?
KC PNS je i nadále v provozu. Některé
požadavky jako např. reklamace fakturace
nebo remitendy budou do mojePNS
přidávány postupně.
K čemu slouží KC po 4. 1. 2021?
Pro reklamace faktury, reklamace výsledku
zpracování remitendy, nahlášení přerušení
či obnovení dodávek tisku, ukončení
odběru tisku, přepisu smlouvy, nahlášení
změn, např. otevírací doba, e-mail, tel. čísla
atd. Postupně budeme umožňovat zadání
těchto požadavků i přes mojePNS.
Je nyní lepší dostupnost KC, když jsou
reklamace dodávek řešeny přes mojePNS?
Portál mojePNS by měl být postupně
hlavním komunikačním kanálem mezi
obchodními partnery a PNS. Tento portál
jsme pro naše partnery spustili i právě
z důvodu snížené dostupnosti KC, která
lepší bohužel nebude.
Nabízí PNS školení na používání portálu
mojePNS?
Portál mojePNS byl vytvořen tak, aby byl
pro vás jednoduchý na ovládání
a umožňoval vám mít stále k dispozici
důležité informace a nástroje. Součástí
portálu jsou manuály k používání
jednotlivých částí mojePNS.
Je portál přístupný i na mobilním telefonu
či tabletu?
Ano, portál si můžete přehledně zobrazit
i na těchto zařízeních.
Podporuje webová stránka systém Android
či IOS?
Ano, webová stránka je upravena tak, aby
šla zobrazit i na mobilních telefonech nebo
tabletech s těmito systémy.
Jaký webový prohlížeč či operační systém
je nutné mít pro přístup na mojePNS?
Ideálně Google Chrome, Microsoft Edge,
Mozilla Firefox..., pokud ale používáte
např. prohlížeč Internet Explorer, který
už nebude dále ze strany Microsoft
podporován, tak vám doporučujeme

přejít na jiný prohlížeč, protože na tomto
prohlížeči vám nebude portál mojePNS
fungovat správně.
Co když nemám na prodejně připojení
k internetu ani chytrý mobil s daty?
Reklamaci můžete bez problémů zadat
z pohodlí domova, a to do 20 hodin
v portálu mojePNS. Pokud nemáte ani tuto
možnost, můžete volat i nadále na KC, ale
reklamace musíte nahlásit nejpozději
do 10 hodin.

administrátor portálu (např. majitel, IT
apod.). Administrátor portálu má přístup
ke všem funkcím mojePNS. Jedná se
o přístup k zadávání a přehledu reklamací
na dodávku tisku, Archiv dokladů (DRL,
Daňové doklady, Reklamační listy, Zápočty),
Přehled obratů a Otevřených položek.
Postupně budeme přidávat i Zadávání
požadavků na změny objednávek titulů,
Reklamace faktur, Reklamace výsledku
zpracování remitendy atd.

Spolupracuje PNS s nějakým operátorem/
partnerem, který by nabízel chytrý telefon
s výhodným datovým tarifem?
Ano, v tuto chvíli pro vás hledáme
vhodného dodavatele.

Mám obavu z nezvládnutí - starší personál
na POS?
Portál mojePNS je na ovládání jednoduchý
a intuitivní a obchodní zástupci PNS vám
budou k dispozici pro případnou pomoc.

Budu nějak zvýhodněn, když budu mít
provedenou registraci do mojePNS
a používat ji?
Ano, pokud budete pro zadávání reklamací
používat portál mojePNS, budete mít
prodlouženou dobu pro zadání reklamací
dodávky tisku až do 20 hodin (při
hlášení přes KC je to pouze
do 10 hodin). S mojePNS ušetříte čas
při čekání na spojení s operátorem.
Hlavní výhodou je dostupnost
24h/7dní, rychlost, přehlednost
a jednoduchost a možnost zobrazení
i na mobilních telefonech nebo tabletech
s datovým připojením k internetu.
Dostupnost 24 hodin denně znamená, že
mohu nahlásit reklamaci dodávky
24 hodin denně, a ne jen do 10 hodin jako
doposud?
Dostupnost 24 hodin denně znamená, že
máte přístup do této aplikace 24 hodin
denně. Portál není určen pouze pro
zadávání reklamací, ale najdete v něm
i archiv dokumentů, přehled obratů,
přehled otevřených položek atd.
Reklamace dodávky můžete zadávat
nejpozději do 20 hodin aktuálního dne.
Co všechno v portálu mojePNS můžu
zadávat a co uvidím?
Pokud jste zaměstnanec provozovny,
uvidíte ty sekce, které vám zpřístupní váš
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Portál mojePNS
by bez vás nevznikl
Zákaznický portál vám vyvíjíme přímo na míru. Proto jsme vás hned, jak přišla ta správná
chvíle, zapojili do jeho testování. Poděkování patří všem dvaceti testerům, kteří na
portálu strávili nejednu chvilku. Některé z nich jsme lehce vyzpovídali.

Hodně využívám techniku, a tak jsem se
ráda zapojila do testování. Jelikož bylo
přesně zadáno, co máme a jak dělat, tak
testování bylo jednoduché, brala bych i více
možností. Největší přednost portálu je v možnosti
zadat reklamaci ve větším časovém okně, a těším se,
až bude zpřístupněno vše, co portál nabízí. Co naopak
v mojePNS ještě chybí? Uvítala bych možnost si
upravovat tituly, které chci mít ve své provozovně.
Možnost vrátit tituly, které se mi na prodejně vůbec
neprodávají, nebo mít možnost, když mi přijde
u nějakého titulu spousta výtisků, si například
upravit ponechání jen několika výtisků a část nebo
vše rovnou vrátit. Zbytečně takto blokujeme někde
výtisky, které by si někdo mohl i doobjednat.
KC momentálně nevyužívám. Věci, co nejdou vyřešit
přes portál, řeším se svým obchodním zástupcem.
Markéta Fatková, Kozolupy u Berouna
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Do testování mě přemluvil náš obchodní zástupce.
Brala jsem to jako výhodu, protože jsem alespoň
byla připravená na spuštění ostré verze.
Celý proces proběhl bez problémů. Trval
cca 14 dní a hodně mi s tím pomohl opět náš
obchodní zástupce Michal Kubec. Nejnáročnější byla
pro mě registrace, stejně tak do ostré verze. Bez
obchodního zástupce bych to nezvládla. Největší
přínos portálu je v tom, že již nebudu muset volat na
kontaktní centrum a reklamaci si zadám sama v klidu,
i když nebudu na prodejně. Chybí mi, že ještě nejdou
úpravy objednávek a reklamace faktur. Až půjde i toto,
bude to bez chyby !
Diana Jeřábková, Chomutov

V našich
prodejnách
PAJAK tabák,
tisk se snažíme
neustále hledat
inovativní
řešení jak
v oblasti obsluhy
zákazníků, tak
i co se týče
usnadnění
práce přímo
v prodejnách.
Portál
mojePNS pro
nás představuje další posun dopředu a jsme moc rádi, že PNS
jde tímto směrem. Proto jsme se i zapojili do testování. Byli
jsme zvědaví, jak bude portál fungovat. Portál jsme důkladně
otestovali včetně všech dostupných funkcí. Následně jsme sepsali
hodnocení, podněty a připomínky do připraveného formuláře od
PNS. V čem vidíte největší přínos portálu mojePNS? Přínosů je pro
nás několik. Jako hlavní benefit vidíme možnost zadávání reklamací
až do 20:00. V minulosti při volání na kontaktní centrum se
stávalo, že během hovoru se v prodejně nahromadili zákazníci,
kteří pospíchají a chtějí být rychle odbaveni. Nyní si obsluha
v prodejně může reklamaci připravit a zadat, když nikdo
v prodejně není. Pokud nějaký zákazník během zadávání
reklamace do prodejny přijde, můžeme se mu plně věnovat
a v zadávání reklamace pokračovat, až odejde. Super je také
přehled stavu vyřízení reklamace. Co nám ještě chybí, je možnost
reklamace faktur, která je u nás bohužel poměrně častá. Dále je
to například úprava dodávek tisku. Je portál pro vás uživatelsky
přátelský, intuitivní? Ano, určitě. Zpracování je perfektní po všech
stránkách i vzhledově. Za nás velká pochvala PNS. Portál mojePNS
není nijak složitý a práce je s ním jednoduchá. Práci s ním zvládli
všichni naši kolegové.
PAJAK, Jana Kuchařová, Tomáš Kuchař a Filip Dědek
Provozovny: 4x Most, 2x Litvínov, Louny, Bílina a Chomutov

Zapojila jsem se do testování, protože jsem byla
zvědavá, jak bude portál pracovat, když budu
připojena k internetu. Chtěla jsem vyzkoušet, jaké
je to být pořád ve spojení s PNS . Testovalo se mi
dobře, jen ze začátku jsem měla problém s registrací.
Portál je hezky seřazený a přehledný. Najdu tam všechny
informace, které potřebuji k práci. A to rychle a okamžitě náhledy faktur...
Od té doby, co využívám portál, nemusím využívat
kontaktní centrum, kde jsem řešila především reklamace.
A ty jdou na portálu nyní vyřešit rychle a bezpečně.

Ráda zkoumám nové věci, a tak když jsem byla oslovena
s nabídkou, kývla jsem. U testování jsem měla nejprve
problém s přihlášením do systému. Po odstranění chyby
už všechno fungovalo, tak jak má, a testování se mi líbilo.
Největší přínos portálu je určitě v tom, že už nemusím volat
na přetížené linky kontaktního centra. Můžu si reklamaci
vyřídit, kdy potřebuji. Doufám, že brzy začne fungovat
navýšení či snížení počtu časopisů.
Monika Hačecká, Most

Renáta Hrebincová, Žatec

Do testování mě oslovila naše obchodní zástupkyně paní Hymrová a připadalo mi to jako dobrý
nápad a posun dopředu. Po počátečním nedorozumění ohledně přihlašovacích údajů vše
probíhalo hladce a u testování jsem neměl žádný problém. Celé testování trvalo pár dní. Přínos
zákaznického portálu vidím zatím hlavně pro prodavačky, které již nemusí prodávat s telefonem
u ucha a čekat, než bude volná linka na KC. Pro sebe oceňuji zase přehledný stav obratů na
jednotlivých trafikách. Na druhou stranu mi tam chybí reklamace faktur, dále vkládání předčasné
remitendy a úprava dodávaných položek tisku. A ještě v obratech v kolonce BP bych kromě
čísla trafiky přidal i adresu, abych se orientoval, která je to vlastně trafika, protože čísla BP si
opravdu nepamatuji . Co na to vaši zaměstnanci - senioři, jak se s přechodem vypořádali
oni? To je důležitá otázka, protože někteří zaměstnanci nemají počítač zrovna v oblibě, ale zatím
jsem nezaznamenal, že by s tím měl někdo problém, proto je také důležité, aby ovládání bylo
jednoduché, a je dobré, že jednotlivým uživatelům se dá nastavit, co mohou ovládat, a tím to mají
jednodušší a přehlednější.
Petr Staněk, provozovny v Brně

A jak se vám
s portálem pracuje
už v ostré verzi?

Skvělé je, že mohu reklamaci napsat kdykoli během dne.
Chybí mi možnost objednávání nových titulů a změny
v objednání počtu kusů. Vím ale, že se tato služba už
připravuje. Jinak se mi portál zdá přehledný a jednoduchý.
Na začátku jsem využila pomoci naší skvělé obchodní
zástupkyně paní Trnkové.

Oceňuji rychlé zadávání požadavků, přehledné a jasně
zadané reklamace, které můžeme snadno kontrolovat.
Časová dostupnost zadávání reklamací (nemusíme do
10 hodin). Nemusíme komunikovat s call centrem, kde si
člověk občas připadal, jako že je na obtíž. Rád bych ještě
poznamenal, že píšeme rok 2021 a PNS teprve dnes přišla
s elektronickým systémem, který tu měl být již dávno
zaveden. Portál je pro nás celkově uživatelsky přátelský.
Ohledně registrace si myslím, že trochu jednoduchosti by
neuškodilo. Ale chápu, co vše je třeba zadávat. Přiznávám,
že jsem na registraci musel kontaktovat obchodního zástupce
o drobnou radu. Přístup obsluhy na prodejně hodnotím
poměrně kladně, ale je to hlavně způsobeno tím, že máme
celkem mladou obsluhu a nároky na IT služby jsou již delší
dobu základem pro nástup do naší společnosti. Myslím si, že
infomací o systému mohlo být více. Do poslední chvíle jsem
vlastně pořádně nevěděl, co všechno bude systém dělat, jaké
ulehčení přínáší trafikantům a jaké cíle si systém vůbec klade.
Také si myslím, že s osvětou o přechodu na tento systém se
mělo začít minimálně o dva měsíce dříve.

Simona Richterová, Čejč

Josef Pluhař, Tábor

4. ledna 2021 byl den D, kdy jsme oficiálně
spustili zákaznický portál mojePNS. Jak se
vám v něm pracuje, co oceňujete a co vám
ještě chybí?
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Největší přínos portálu spatřuji v tom, že vytvořil platformu
pro veškerou komunikaci s PNS jakožto klíčovým
dodavatelem tisku, tzn. že sjednotil dosud roztříštěnou
agendu, která byla řešena nejrůznějšími postupy, do
jednotného a intuitivního webového rozhraní. V nejbližší
době očekávám zejména rozšíření o možnost úpravy
dodávek jednotlivých titulů, což je funkcionalita, kterou,
troufám si tvrdit, netrpělivě očekává většina provozovatelů
prodejen s tiskem.
Marek Cvitanovič, Ostrava
Na portálu oceňuji rychlost
a přehlednost. Chybí mi tam
funkcionalita doobjednání
sortimentu. Přestože
informací ze strany PNS bylo
dostatek, při registraci do
portálu jsem požádal o pomoc
našeho obchodního zástupce.
Daniel Svoboda, Josefov

Využívání portálu pro mě znamená rychlejší zadávání
reklamací. Bohužel mi ještě chybí možnost úpravy počtu
tisku. S registrací mi pomohla naše obchodní zástupkyně
paní Dolejšová. Někteří zaměstnanci nemají chytrý telefon,
spíše jim vyhovovalo zavolat do kontaktního centra. Nyní
musím řešit vše já. Informací jsem od PNS dostala dostatek.
Alena Puršlová, Roudnice nad Labem

KOMERČNÍ PREZENTACE

Nový portál je lépe přizpůsoben k použití prostřednictvím
tabletu a mobilu. Zásadně chybí možnost úpravy množství
dodávek a nerozumím tomu, proč byl nedodělaný portál
spuštěn? Časté úpravy jsou totiž naprosto nezbytné! Je
patrné, že PNS je vůči vydavatelům bezmocná. Množství
dodávaných, hůře prodejných titulů je i přes úpravy opakovaně
nesmyslně navyšováno. A dodávku stále častějších, ale zcela
nepotřebných redistribucí bohužel zatím vůbec zrušit nelze.
Portál je uživatelsky přívětivější než ten předchozí. Nutnost
nové registrace jsem asi v informacích od PNS přehlédl.
Nebyla zrovna snadná, protože systém k ověření vyžadoval
počet dodaných balíků, a jelikož mi byl ten den dodán
i „doplněk“, tak jsem se metodou „pokus-omyl“ pokoušel
odhadnout, kolik jich asi portál zrovna eviduje. Náš obchodní
zástupce Kubec je informovaný, ochotný a spolehlivý. Dobře
se mi s ním spolupracuje po dlouhá léta. V tomto případě však
jeho pomoc nebyla potřeba.

Radka Ambrosyová, Příbram
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Přínos vidím v tom, že můžeme ihned ráno reagovat na
dodávku novin a časopisů, tzn. nemusíme reklamace odkládat
až na pozdější čas, kdy je v provozu kontaktní centrum.
Portál je přehledný, je pro nás intuitivní a přátelský, registrace
úplně jednoduchá nebyla, ale pomohla nám s ní obchodní
zástupkyně. Problémem bylo, že jsme si ji otevřeli
v nespolupracujícím prohlížeči, po změně prohlížeče bylo
vše ok. Zaměstnanci to zvládli s přehledem velmi dobře, až
překvapivě, ze začátku používali manuál. Máme na prodejnách
moc šikovné zaměstnankyně, které si navzájem pomůžou,
a pak časté používání vede k automatické práci.

Zákaznický portál je pro nás velkým přínosem, je jednoduchý,
přehledný, odpadá nám řešení po telefonu, kdy nebylo někdy
jednoduché se dovolat. Zatím mě nenapadá nic, co by mi
v mojePNS chybělo. Registrace byla jednoduchá, celkově
se nám s portálem pracuje velmi dobře. Mám jednu
zaměstnankyni, které je 60 let, s portálem pracuje a vypořádala
se s ním rychle a bez problémů. Ani pomoci obchodního
zástupce jsme nevyužili. Kontaktní centrum již nevyužíváme,
plně nám vyhovuje portál PNS, jak už jsem zmiňovala, bylo
pro nás zdlouhavé se telefonicky spojit.
Marie Cyroňová, Zlín

Zákaznický portál byl určitě dobrý nápad pro nás provozovatele trafik, kteří chtějí mít přehled a možnost spravovat běh obchodu.
Zatím jsem měla možnost využít jednu reklamaci. Bylo to jednoduché a rychlé. Ušetří to čas telefonováním. Těším se, až bude
fungovat změna objednávek tisku. Často řeším doposílání časopisů. Držím se starého hesla „náš zákazník, náš pán“. Co už nemáme,
doobjednáme. Mám dvě skvělé prodavačky, s portálem jsem je seznámila, vyřizuji si ale vše sama, mám ráda mít ve všem přehled
a pořádek. S registrací mi pomohla moje hodná obchoďačka paní Horáková. Nejsem moc PC expert. Tak jsem byla ráda, že mi vše
ukázala. Nakonec to nebylo vůbec složité. K dispozici ze strany PNS byl dostatek informací. Kontaktní centrum nadále využívám, jak
už jsem se výše zmínila, na doposílku titulů. Oceňuji, že myslíte na své zákazníky a snažíte se nám ulehčit práci s vámi.
Gabriela Abrahamová, Mnichovo Hradiště

Na českém trhu je nově v prodeji elektronická
cigareta IQOS VEEV vyvinutá společností Philip
Morris International a od dubna ji na svých
pultech mohou mít i vybraní trafikanti.

Bc. Jiří Badura, Klášterec nad Ohří

Ivana Hladká, Strážnice
Portál mi pomáhá s reklamací dodávky s možností zadání až
do 20 hodin, to oceňuji. A naopak mi nejvíce chybí úprava
tisku - změny objednávek. Pokud bude jednoduchý postup
při změně objednávek, bude to fajn. Registraci za mne
ochotně provedla obchodní zástupkyně paní Kočárková.
S portálem mojePNS pracuji sama, maminka, která je již
v seniorském věku, by toto technicky nezvládla, nevlastní ani
chytrý telefon. Informací ze strany PNS bylo dost, ale postup
při zadávání reklamace pro mě moc pochopitelný nebyl,
proto jsem se obrátila na naši obchodní zástupkyni.

IQOS VEEV
míří do trafik

Jak už její název napovídá, patří do rodiny
IQOS. Na rozdíl od zařízení na zahřívání
tabáku IQOS jde o elektronickou cigaretu,
která za pomoci inteligentní technologie
IQOS VEEV MESH odpařuje nikotin
z e-kapaliny. Česká republika je prvním
evropským trhem, kde se nový výrobek
začal prodávat.
IQOS VEEV byl navržen ve Švýcarsku
a je výsledkem mnohaletého vědeckého
výzkumu. Na rozdíl od tradičního systému
knotu a cívky používaného běžnými
elektronickými cigaretami je zahřívač IQOS
VEEV MESH v neustálém kontaktu
s e-kapalinou v náplni, což zaručuje
konzistentní chuť. Digitální ovladače
kontrolují hladinu e-kapaliny
a v případě, že příliš klesne, zařízení
vypnou. Zabraňují tak přehřátí
a vzniku spálené chuti. Zařízení díky
použité technologii produkuje ve
srovnání s cigaretami v průměru
o 95 procent méně škodlivých
látek.
Tvar novinky byl navržen tak,
aby dokonale padl do ruky.
Uživatelům bude navíc
k dispozici mobilní aplikace

umožňující nastavení zařízení podle jejich
potřeb. Měnit lze například velikost oblaku
aerosolu, které zařízení produkuje, druh
vibrací při užívání, nebo je možné přístroj
uzamknout proti neoprávněnému užití.
Obsah náplní pro IQOS VEEV nelze
upravovat, což zabraňuje manipulaci
s e-kapalinou, a zaručuje tak naprostou
bezpečnost. IQOS VEEV se plně dobije za
30 minut a každá jeho 1,5ml náplň vydrží
v průměru déle než dva dny. Doporučená
maloobchodní cena zařízení je 599 Kč,
doporučená maloobchodní cena balení
dvou náplní pak 169 Kč. V prodeji
jsou náplně Classic Auburn, Classic
Blond, Classic Mint, Green Mix
a již brzy budou dostupné i další
příchutě.
Od prosince 2020 je IQOS VEEV
nabízen v e-shopu Philip Morris ČR
a IQOS boutique, od dubna bude
zahájen prodej prostřednictvím
vybraných trafik. Zájemci o prodej
náplní pro IQOS VEEV mohou
kontaktovat svého obchodního
zástupce Philip Morris ČR.
Philip Morris International uvedením
této novinky pokračuje v naplňování své

vize světa bez cigaretového kouře. Proto
vyvíjí produkty nabízející lepší alternativu
dospělým kuřákům, kteří by jinak
pokračovali v kouření cigaret. Svůj první
bezdýmný produkt, zařízení na zahřívání
tabáku IQOS, uvedl na český trh před třemi
lety a v současné době jej užívá již více než
450 tisíc dospělých lidí. V celém světě má
IQOS odhadem 16,4 milionu dospělých
uživatelů, z nichž téměř 12 milionů již
cigarety přestalo kouřit úplně. Záměrem
Philip Morris International je, aby do roku
2025 přešlo na bezdýmné alternativy
alespoň 40 milionů dospělých kuřáků
cigaret, kteří by jinak pokračovali
v kouření.

„

„Uvedení IQOS VEEV na český
trh představuje další významný
krok na naší cestě k vytvoření
budoucnosti bez cigaretového
kouře. Rozšiřuje řadu produktů,
které dospělým kuřákům, kteří by
jinak pokračovali v kouření cigaret,
umožňují zvolit méně rizikovou
alternativu.“
Andrea Gontkovičová
generální ředitelka Philip Morris ČR

9

VELKOOBCHOD

VELKOOBCHOD

2,97 bez DPH
3,59 s DPH

Vypráskané Velikonoce

DPVPO210002
Pohlednice velikonoční - A. Ladová
Nejmenší možný odběr 50 ks

Svátky, které patří k těm nejoblíbenějším ve velké části světa. Oslavujeme probouzení
přírody, její plodnost, naději i lásku. S Velikonocemi je spojena celá řada zvyků a tradic.
Pomlázka, beránek či malování vajíček. Už víte, jak nazdobíte letos ty svoje kraslice?

26, bez DPH
29,90 s DPH
00

ALEXANDER ŠIRC
Z našeho doplňkového zboží jsme si
v letošním roce pro vás, naše zákazníky,
opět připravili jak spoustu novinek, tak
i dobře známých, časem prověřených
hitovek. Mezi nejprodávanější produkty
o Velikonocích rozhodně patří: pohlednice,
blahopřání a známky s velikonočním
motivem, velikonoční dekorace (dřevěné
závěsy, plastová vajíčka a podobně),
barvy, obtisky a další vychytávky na
zdobení vajíček, velikonoční fólie na okna
(nově i rohové). Dále pak nesmí ve vaší
nabídce chybět sladkosti pro hodovníky
(šmigrustníky), které patří do stylových
barevných tašek a papírových košíčků.
Kompletní velikonoční nabídku najdete
na našem e-shopu v kategorii Velikonoce
a v našich speciálních letácích, které jsou
uloženy na e-shopu v záložce Letáky:
•
•

Velikonoce 2021
Akční leták únor 2021

Jak objednávat naše zboží z doplňkového
prodeje, se dozvíte na vedlejší straně spolu
s vybranými produkty.

Trocha historie...

Velikonoční vajíčka jsou symbolem Velikonoc stejně jako třeba
pomlázka, koleda nebo beránek. Vajíčka jsou odměnou pro
koledníky i velikonoční dekorací, ale mají také svůj symbolický
význam. Vejce znamená nový život nebo znovuzrození. Malování
a zdobení velikonočních vajíček nijak nesouvisí s křesťanskými
tradicemi, protože vejce se barvila už dávno před vznikem
církevních velikonočních svátků. Důvod barvení vajíček a jejich použití
o Velikonocích byl především praktický. Ve 40denním postním období, které končí
Bílou sobotou se nesmělo jíst maso, mléčné produkty a také vejce. V tomto ročním
období ale slepice po zimě opět plně snáší a lidé řešili problém, co s takovým
množstvím vajec. Uvařená vejce měla delší trvanlivost, ale bylo potřeba rozlišit je od
čerstvých, a tak se vařená barvila na červeno. Postupem času se začaly používat
i další přírodní barvy a vajíčka se také po večerech různě, zpočátku poměrně
jednoduše, zdobila. Barevná a zdobená vajíčka pak dostávali o Velikonočním pondělí
koledníci. Vajíčka musela být plná, uvařená a barevná, vyfouknuté skořápky takzvané kraslice - se používaly jako dekorace.
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27,69 bez DPH
33,50 s DPH

33, bez DPH
38,90 s DPH
83

DPVCE210003
Velikonoční figurky v sáčku mix 50 g
Nejmenší možný odběr 3 ks

24,71 bez DPH
29,90 s DPH

DPVKN210006
Okenní fólie Velikonoce 2221471
Nejmenší možný odběr 4 ks

DPVEK210004
Bubnující zajíc s cukrovinkou 3 g
Nejmenší možný odběr 12 ks

5,54 bez DPH
6,70 s DPH

E-shop PNS
Nejsnazší cestou, jak si u nás objednat
zboží, je využít onlinové nabídky
našeho e-shopu. Vše je jednoduše
přehledné a intuitivní.
www.eshop.pns.cz

Obchodní zástupce
DPVKN210024
Taška velikonoční papírová hnědá
Nejmenší možný odběr 25 ks

Zavolejte, napište svému obchodnímu
zástupci a objednejte si zboží u něj.
Přehledný seznam zástupců najdete na
dvoustraně 6 - 7.

Kontaktní centrum
DPVKN210030
Sada na vajíčka - pastelová perleť
Nejmenší možný odběr 1 ks

Zdroj: www.milujivelikonoce.cz

20,99 bez DPH
25,40 s DPH
DPVKN210042
Slepice 2 ks dřevo závěs 6,5 cm žlutá
Nejmenší možný odběr 2 ks

DPVCE200005
Ovetti vajíčka v sáčku 110 g
Nejmenší možný odběr 3 ks

23,91 bez DPH
27,50 s DPH

Objednávat
doplňkový
prodej PNS je
opravdu snadné

47, bez DPH
57,50 s DPH
52

DPVKN210050
Vajíčka plastová zlatá 6 cm
Nejmenší možný odběr 1 ks

12,61 bez DPH
14,50 s DPH

Zavolejte nebo napište na naše kontaktní centrum a předejte objednávku
našim kolegyním.
tel.: +420 475 259 080
e-mail: kc@pns.cz

DPVEK210001
Chicken & Bunny Jelly Pop - želé lízátko 23 g
Nejmenší možný odběr 24 ks
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AKTUÁLNĚ

Naše „milionové“ linky
Nainstalovali jsme nové třídicí linky pro zpracování adresných zásilek
a remitendy časopisů. A protože se jedná opravdu o výkonné stroje,
máme za sebou již první milion vytříděných kusů.
A další miliony rychle přibývají!
PAVEL PRAŽÁK
V únoru 2021 jsme nasadili do provozu
nové třídicí linky od německé společnosti
Böwe Systec. Stroje jsou ve světě
dlouhodobě používané pro třídění
dopisních zásilek. Implementace v PNS
je první, která ke zmíněné funkcionalitě
přidává i třídění remitendy časopisů.
Tímto krokem navyšujeme kapacity pro
zpracování, což povede ke zkrácení času
i ke zlepšení už tak vysoké kvality třídění.
Linky zastanou hned několik funkcí. Tou
primární je přesná identifikace každého
výtisku/obálky s vazbou na zákazníka.
Během několika málo sekund je materiál
díky integrovanému programu umístěn
do samostatného vyhrazeného boxu.
Odtud už putuje na pracoviště kompletace.
Nová technologie umožnila zkrátit řetězec
ručních operací.

12

Soutěžní otázka:
Víte, jak se jmenuje zakladatel společnosti Zippo Manufacturing Company?

Soutěžící, který jako první v pořadí zašle správnou odpověď na e-mailovou adresu: casopistrafikant@pns.cz, bude odměněn
originálním Zippo zapalovačem a dobíjecím insertem Zippo.

A co JE NEJ?
Obě úlohy lze na strojích zaměňovat
v řádu jednotek minut, a plně tak
využívat kapacit strojů a reagovat
na aktuální potřeby logistiky. Není
třeba žádné složité přenastavení,
a už vůbec ne zásah technika. Vše
zvládne vyškolená obsluha za pomoci
dotykové obrazovky. Jsme pyšní na
naše zaměstnance, kteří si velmi
rychle osvojili nové dovednosti
potřebné k obsluze strojů.

A co NENÍ NEJ?
I technologie 21. století potřebuje
čistotu a pořádek. Tak nám zůstal
vysavač a hadr. Jinak to nejde!

13

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

Jednodušší už to
být nemůže

Díky zásilkám nás
objevili noví zákazníci
Až pojedete do Ledče nad Sázavou, zastavte se ve vymazlené
cukrárně paní Rajdlové. Dortíky, které si sama vyrábí, byste si
neměli nechat ujít. I ona rozšířila služby své provozovny
o výdej a příjem zásilek Zásilkovna.

Víme, že není na prodej tisku ta nejlepší doba, a tak neustále hledáme cesty,
jak vám s tím pomoci. Proto jsme vám na podzim loňského roku začali nabízet
novou službu - příjem a výdej zásilek Zásilkovna. A bylo více než jasné, že
v tomto čísle vyzpovídáme ty provozovny, které před Vánocemi začali vydávat
a přijímat zásilky právě od Zásilkovny. Jaké byly začátky a jak jim to teď klape?

měli jinou přepravní společnost, a to moc
nefrčelo. Ale hned první den, kdy nám
to tu Zásilkovna nainstalovala, tak už bylo
vidět, že k nám je nasměrováno přes
20 balíčků. Před Vánocemi jich bylo
opravdu hodně, teď se to ustálilo tak na
30 denně. Systém to není vůbec složitý,
i když jsme se toho ze začátku trochu báli.

IVA BEJČKOVÁ

Šlape nám to
od prvního dne
Prodejnu paní Valentinové najdete hned naproti vchodu do
brandýské nemocnice. Koupíte tady od každého něco. Od
poloviny listopadu si tu můžete i vyzvednout či podat zásilku
ze Zásilkovny.
Paní Valentinová, jak jste se dostala k tomu,
že je z vás majitelka obchodu?
Já jsem tady léta pracovala jako
zaměstnanec, a pak když majitel celou
provozovnu chtěl zrušit, vzala jsem
si ji do pronájmu já a stala se ze mne
podnikatelka. Měla jsem tehdy tři roky do
důchodu a nechtělo se mi už nic jiného
hledat a taky mě to bavilo. Teď jsem
spokojená, ale na důchod už se těším!
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Kdy jste začala se Zásilkovnou?
Smlouvu jsem podepsala v polovině
listopadu a hned se nám to rozjelo.
Zákazníci jsou rádi, že přibyla výdejna
blízko jejich domovů. Zásilky vydáváme
i přijímáme. Měla jsem z toho trochu
strach. Já a počítač totiž moc nejde
dohromady, ale nebylo to vůbec těžké.
Přijel pán ze Zásilkovny, všechno mi
nastavil, naučil a ukázal. A bylo to .
Není to žádná věda. Jediný problém byl,
když nám tu něco nešlo a já potřebovala
zavolat do Zásilkovny. To nebylo úplně
snadné, ale zvládli jsme to.

Jak to celé funguje a kolik zásilek si tak
máme představit ve vaší provozovně?
Je to hodně různé. My máme nasmlouvané
jenom menší balíčky. S velkými a hlavně
těžkými bychom měli problém. Minulý
týden jsme měli 70–90 denně, v pátek jich
je vždycky výrazně méně. To je tak kolem
třiceti. V prosinci to bylo každý den kolem
100 zásilek. Měli jsme tu fronty, ale jde
nám to rychle. Máme na to ve skládku svůj
systém. Osvědčilo se nám řazení podle
abecedy. Dobře a hlavně rychle se nám
v tom orientuje.
Pomůže vám to ke zvýšeným tržbám?
To byl důvod, proč jsme do toho šli. Chodí
nyní více zákazníků, někteří k zásilce
přihodí pečivo, jiní dortíky, tak je stále co
dělat. A až více otevřou zase nemocnici,
kterou máme hned naproti, tak bude
zase o trochu veseleji. Myslím, že trend
využívat k nákupu internet jen tak nezmizí,
tak se ani nebojím poklesu počtu balíčků.
Jedeme dál!

Paní Rajdlová, proč jste si přibrala do své
cukrárny výdej a příjem zásilek?
Jelikož se všichni nacházíme v nelehké
a tíživé situaci, tak jsme se zaměřili i my na
rozšířený sortiment zákazníků pomocí této
služby. Se Zásilkovnou jsme začali
v polovině prosince. Já jsem k tomu byla
trošku skeptická, protože dříve jsme tu

Jak vám služba Zásilkovna funguje dnes?
Se službou není žádný problém, funguje
skvěle. Zájem je o ni veliký, protože
v současné době je nákup přes internet
velmi využívána služba. A nás díky balíkům
objevili zase noví zákazníci. Ti si pak spolu
s balíčkem od nás přinesou domů i dortík
nebo chlebíček. A to je důvod, proč jsem
s tím začala. Stále hledám cesty, jak si
zákazníky udržet a nové získat. Jsme tu
všichni zaměřeni na vstřícné a milé jednání,
snažíme se zákazníky oslovovat jmény,
zároveň v některých případech dochází

k milým rozhovorům především se staršími
zákazníky.
Je nějaký zásadnější problém, který v rámci
služby řešíte?
Asi za největší problém můžu považovat
to, že někteří řidiči přiváží zásilky chvilku
před zavírací dobou a už párkrát se
bohužel stalo, že nám zásilky nedorazily.
Nicméně vím, že řidiči toho mají mnoho
a není v jejich silách někdy přijet včas
i kvůli případným dopravním komplikacím.
Jaká je spolupráce s naším obchodním
zástupcem?
Naše spolupráce je absolutně bez
problémů. Když něco potřebuji, mám svoji
paní Vavrouškovou (obchodní zástupkyni)
a té zavolám. Pomáhala mi s nastavením
webového portálu mojePNS a je mi
k dispozici vždy, když je potřeba.

Baví mě kontakt s lidmi

Luďka Vavroušková, usměvavá obchodní zástupkyně, která má na starosti rajony Pelhřimov,
Havlíčkův Brod, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava. Tam všude má své zákazníky,
za kterými denně vyráží na cesty.
Jak dlouho pracujete pro PNS?
V roce 2001 jsem začala pracovat
jako OZ pro Redit s.r.o. Pardubice,
který se později změnil na PNS
závod Pardubice. Od té doby
s malou přestávkou pracuji pro
PNS dodnes.
Jak jste se k této práci dostala?
Začínala jsem jako prodavačka
v trafice, později jsem zastávala
práci obchodní vedoucí ve firmě
Promos – telekom s. r.o. a starala
se o 6 trafik. Tato firma zajišťovala

dopravu pro firmu Redit s.r.o.
Pardubice a poté přišla nabídka
na práci OZ.
Co vás na tom stále baví?
Baví mě kontakt s lidmi, pomoc
při řešení jejich problémů.
Jaké jsou nejčastější témata,
která s trafikanty řešíte?
V současné době řeším hodně
portál mojePNS, Zásilkovnu/
WeDo a nejčastěji neuznané
reklamace remitend.
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny...

Pět P pro reklamu
s PNS
Rok 2020 byl pro většinu z nás velkou
zatěžkávací zkouškou a rok 2021 zatím
vypadá stejně. Všichni se denně potýkáme
se změnami, které nám přináší situace
kolem nás. Důležitým cílem se tak pro
všechny stává nalezení jistoty, záchytného
bodu. U drobných podnikatelů je tímto
záchytným bodem stálý finanční příjem.

I z těchto důvodů za vámi PNS opět
přichází s nabídkou možnosti umístění
reklamního panelu na vaší provozovně.
Tato aktivita v PNS není nová. Řada
trafikantů se s nabídkou již v minulosti
setkala... Na některých provozovnách
byly dokonce reklamy v režii PNS
nainstalovány. Ke spokojenosti
provozovatelů i naší firmy.

Uvedené zkušenosti, znalost trhu
s tiskovinami a tabákovými výrobky,
možnost nabídky specifických reklamních
aktivit (adresná a neadresná pošta, znalosti
geomarketingu) a zkušení obchodní
zástupci v terénu, to vše vedlo PNS
k rozhodnutí rozšířit sítě reklamních panelů
na provozovnách.

Proč do toho jít
právě s námi?
1 PNS

má historii, zázemí, je dominantním
hráčem na trhu

2

Podpora a pomoc
spolupráce přes obchodní zástupce
PNS

3

Platby

pravidelné čtvrtletní příjmy po dobu
celého smluvního vztahu
4

Peníze

stálý příjem bez ohledu na aktuální
stav trhu
5

Přímá vazba

smluvní vztah s provozovatelem
uzavírá PNS na přímo
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Pokud Vás naše nabídka zaujala a máte
zájem o spolupráci, kontaktujte přímo
svého obchodního zástupce PNS nebo
oddělení maloobchodu, které má tuto
problematiku na starosti. Oslovte nás

i v případě, pokud jste se na umístění
reklamních panelů v minulosti s PNS
nedomluvili, případně máte instalovány
panely jiných společností. Protože
možnosti a příležitosti se stále mění,

a co nešlo dříve, může jít dnes.
Rádi si s vám domluvíme osobní setkání,
seznámíme vás s podrobnostmi
a společně najdeme řešení.
LUCIE CEPÁKOVÁ

KŘÍŽOVKY PRO CHYTRÉ LIDI
POD TÍMTO LOGEM NAJDETE TY O NĚCO LEPŠÍ KŘÍŽOVKY,
KTERÉ ZABAVÍ A SVÝM HUMOREM I POBAVÍ! ZKUSTE JE!
OBJEDNÁVEJTE V KONTAKTNÍM CENTRU PNS a.s.!
Správné řešení z minulého čísla je: Ekonom
jdeme do hloubky, abyste vy mířili výš.
Gratulujeme výhercům, kterým posíláme
cenu, kterou nám do soutěže věnovalo
vydavatelství Economia: Jana Rainová, Dvůr
Králové, Rita Nedělová, Miletín, Radomíra
Chudobová, Písek.

Znění vyluštěné tajenky nám posílejte do
konce dubna 2021 na e-mailovou adresu
casopistrafikant@pns.cz. Nezapomeňte
uvést název a adresu trafiky, kde pracujete
a která má s PNS uzavřenou smlouvu. Tím,
že zašlete vyluštěnou tajenku, současně
souhlasíte i se zařazením do slosování

o některou z cen a se zveřejněním svého
jména, příjmení a sídla pracoviště
v časopise Trafikant.
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Časopisů pro ženy
není nikdy dost
Rodina časopisů Sedmička se nám už pěkně rozrostla. Ženy a nejen ony mají teď
rozhodně z čeho vybírat. Tyto tituly a brzy už i mnoho dalších z vydavatelství
Empresa Media výhradně u PNS!
ZUZANA FOJTÍKOVÁ
šéfredaktorka časopisů Sedmička

Mediální dům EMPRESA MEDIA patří
mezi největší česká vydavatelství a díky
celoplošné televizi TV Barrandov i mezi

významné hráče na televizním trhu. Široké
portfolio titulů vykazuje rostoucí zájem
mezi čtenáři, a i proto EMPRESA MEDIA

v poslední době vstupuje na trh s novými
časopisy a televizními kanály.

Sedmička křížovky

Sedmička extra

Časopis Sedmička Křížovky je nejčtenější křížovkářský
magazín v České republice. Samostatný speciál časopisu
Sedmička je plný křížovek, sudoku a osmisměrek
o zajímavé a hodnotné ceny za více než sto tisíc korun.
Každé vydání přináší vtipné historky slavných a také
speciální dětskou přílohu s doplňovačkami a omalovánkami
pro nejmenší.

Každé vydání časopisu Sedmička Extra se zaobírá jedním
tématem, které rozebere do hloubky. Už jsme potěšili všechny
ty, které zajímá dům a zahrada, elektrokola i domácí mazlíčci.
Co bude příště? To se nechte překvapit! Na každém vydání
přitom spolupracujeme s odborníky z daných oborů
a přinášíme ty nejžhavější novinky či hity.

25 Kč

cena: 25 Kč / 1,29 €

1/ 2021 | 27. 1. 2021

5
VZTAHY
Honzy MUSILA

0,99

NEBEZPEČNÉ

Tajemství
dokonalé krásy

Sledujte
také na

Hailey Bieber

Troje
zásnuby

Trápí vás nespavost?
Známe řešení.

Partnerku, s níž má devítiletého
syna, požádal o ruku již
několikrát. Ke svatbě ale nikdy
nedošlo. Ivan měl jiné plány.

Zármutek po
milovaném

Vyčerpaná,

ale šťastná

vaření

Jak se udržet

fit?

Díky,
brácho
Když Lukášovi zemřela
maminka, vzdal
se školy a začal se starat
o mladšího bratra. Tomu se
to ani trochu nelíbilo.

Iluze
rodiny

rozHovor

GaBriela
lašKová

Dara
rolins

ÚNOR 2021

jen
19 Kč
€

Láska ke staršímu muži,
nebo k jeho penězům?
Jak válka tří žen dopadla?

Vendula Pizin

geroVá

Funguju jako
influencerka

Jak se jmenuje
můj syn?

Od těhotné přítelkyně utekl. Otcovská
zodpovědnost se u Ládi projevila až po letech.
Jenže to už bylo na všechno pozdě.

Bojovat za pravdu, nebo
se smířit se lží a žít s ní?
Těžké rozhodnutí. O to
víc, když se jedná o děti.

Bez
plastů
Svou posedlostí ekologií
udělal z manželky otroka
domácnosti. U milenky se
však choval úplně jinak.

Podělte se s námi o svůj
příběh a dostanete

500 Kč

Nejste
v tom sami!

01_titul5.indd 1

Sedmička
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Sedmička je moderní společenský
časopis. Hlavním cílem je informovat,
bavit a vzdělávat. Aktuální články ze
světa showbyznysu, exkluzivní rozhovory
s významnými osobnostmi, bydlení
slavných, chutné recepty, cestovatelské
tipy hvězd, soutěže, křížovky, horoskopy,
různé poradny a TV program na celý
týden. Všechny texty jsou založené na
autorském přístupu a jsou napsané
striktně dle novinářských pravidel
a principů. Sedmička vychází každý
čtvrtek.

Sedmička pro ženy

Sedmička pro ženy je časopis plný
skvělého čtení, tipů, rad a inspirace.
Poutavá témata o vztazích, kráse, zdraví
nebo také o historii. Samozřejmě
nechybí ani celebrity! Přečtěte
si o láskách slavných nebo aktuální
články ze světa showbyznysu. Magazín
cílí na široké spektrum žen od 35 let,
které žijí dynamickým životem, touží
dobře vypadat, pracují, starají
se o rodinu, a přesto dál mají své sny.

Sedmička pro maminky

Jak název napovídá, Sedmička pro
maminky je určená maminkám. Ty
zde najdou spoustu zajímavého čtení,
tipy a rady jak pro těhotné, tak pro
rodiče odrostlejších ratolestí. Nechybí
rozhovory s mediálně známými
maminkami, ani s inspirativními ženami,
které během mateřství zvládly vybudovat
svoji kariéru. Magazín však není jen
o dětech! Věnuje se také psychologii,
kráse nebo vztahům a rovněž poradí,
kam vyrazit za zábavou.

Interview

Měsíčník Interview obsahuje sto stran
výjimečných rozhovorů s inspirativními
osobnostmi ze všech oblastí našeho
života. Nejvýznamnější představitelé
domácí i zahraniční kultury, umění,
vědy, sportu, politiky a byznysu
otevřeně promlouvají o svém životě,
cestě k úspěchu i pádech, soukromí
a plánech do budoucna.

Exkluziv

Magazín Exkluziv je průvodce světem
slavných a úspěšných osobností.
Cílí na ženy okolo třiceti let. Přináší
exkluzivní rozhovory a fotografie.
Poodkrývá svět luxusu, své čtenáře
nechává nahlédnout do soukromí
slavných, přináší nejnovější
témata z oblasti módy, kosmetiky,
kultury, psychologie, životního stylu,
zdraví i gastronomie.

20.01.21 10:36

Sedmička nebezpečné
vztahy

Časopis přináší příběhy ze
stejnojmenného barrandovského
pořadu, který si za léta vysílání
získal tisíce fanoušků a stal se stálicí
televizní obrazovky. Čtenáře nechává
nahlédnout do zákulisí natáčení
nejen Nebezpečných vztahů, ale také
navazujícího formátu Jak to dopadlo!?
Stejně jako pořadem, tak i tímto
časopisem provází milovníky emocí
oblíbený moderátor Honza Musil,
jenž také prozrazuje střípky ze svého
osobního života.
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Milovníci zahrad
si přijdou na své

V zahradě
- kompletní
Představení
novéhozahradní
titulu:
rádce na každé roční období.
Máte zahradu, terasu či balkón?
Nový magazín V zahradě vám
poradí,
jak sizahradní
je zvelebit,
aby roční období
Kompletní
rádce na každé
vám dlouhé roky přinášely jen
radost. Časopis je plný inspirací,
Uvedení na trh:
12.2.2021
pracovních
Periodicita:postupů
4× ročně
Prodejní cena: návodů,
59 Kč | díky
2,90 €
a podrobných
EAN:
9772695094008
kterým
bude pro vás
Vydavatel:
Jagazahrada
Media, s.r.o.
Cílová skupina:
majitelé
a milovnícitu
okrasných i užitkových zahrad, pěstitelé
příjemným
relaxem.
Najdete
Mediální
podpora
titulu:
praktické
tipy,
s kterými
lehce
- inzerce v tisku: HOME, Recepty prima nápadů, Zahrada prima nápadů
zvládnete
o trávník,
zeleninu,
- inzercepéči
v on-linu:
www.jagamedia.cz,
www.homebydleni.cz,
www.receptyprimanapadu.cz
bylinky, ovocné stromy,
růže
- veletrhy:
PVA EXPO a Flora Olomouc
či muškáty
a spoustu dalšího.
Speciální podpora: přednostní vystavení Lagardere, Geco
ObsahPlán:
každého čísla
je doplněný
zalistování
na všechny řetězce
Anotacenejvydařenějších
titulu:
ukázkami
Máte zahradu,
terasu či balkón? Nový magazín Zahrada vám poradí, jak si je zvelebit,
zahradních
realizací.
aby vám dlouhé roky přinášely jen radost. Časopis je plný inspirací, pracovních

Jaro je téměř za dveřmi a všechny zahrádkáře už svrbí ruce. Tipy,
jak čtenářům zpříjemnit dobu čekání na sázení a práci na zahrádce,
přináší pravidelné časopisy i speciály. Předem vám děkujeme za
spolupráci při jejich vystavení a samotném prodeji.
ŠÁRKA ŘÍHOVÁ

2020

postupů a podrobných návodů, díky kterým bude pro vás zahrada příjemným
relaxem. Najdete tu praktické tipy, s kterými lehce zvládnete péči o trávník, zeleninu,
bylinky, ovocné stromy, růže či muškáty a spoustu dalšího. Obsah každého čísla je
návody
– postupy – tipy
– inspirace na chalupu
doplněný
ukázkami
nejvydařenějších
zahradních realizací.

Nápady
pro mě
Cena 39 Kč / 1,75 €

únor 2021

ě

o zahrad
Nejoblíbenější časopis

Vášeň
jménem
Coleus

i zelenině, o pravidelné údržbě, novinkách
v nářadí a přípravcích. Pokud vás zajímají
nové odrůdy, způsoby pěstování i ochrana
vaší zahrádky, začtěte se do stránek plných
zajímavých článků a reportáží,
rad a tipů. V pravidelném
kalendáriu vám časopis
napoví, co, jak a kdy při
aktuální práci na zahradě
udělat. Navštívíte inspirativní
zajímavé zahrady, potkáte
zkušené pěstitele, přečtete
si odpovědi na dotazy
čtenářů, můžete dokonce
zaslat své vlastní nápady.
Součástí je pravidelná
příloha Zahrádkářka, kde se
nejen ženy mohou dočíst
o způsobech zpracování
plodin ze zahrady, najít
inspiraci v zajímavých
receptech profesionálů,
naučit se něco o bylinkách
pro děti i maminky.
Najdete zde nápady na
aranžování květin, výzdoby
bytu, tvoření dekorací
nebo můžete uvařit
podle receptu od jiných
čtenářů.

20
02

9

Cena 39 Kč (1,99 €) v

770139

776008

předplatném 33 Kč

V pravidelných rubrikách
najdete:
•
Okrasné zahrady
•
Ovocné sady

• Zeleninové zahrady
• Řez okrasných rostlin
• Pro šikovné ruce
• Bylinky
• Zdraví ze zahrádky
• Pojďte vařit s námi
• Tip na výlet
• Zahrádkářské akce
• Křížovka
a mnoho dalšího.
Zahrádkář vám přináší nápady, nejen jak
ozvláštnit zahradu, ale také jak o ni pečovat,
aby byla stále krásná. Časopis Zahrádkář je
pomocník plný užitečných informací
a inspirativní společník při vašem hobby.

DĚTSKÉ
pokojíčky

RELAX

v zahradě

Položte si
PODLAHU
● Modrá v interiéru
● Nápady do koupelny
● Pracovny
● Zelená zátiší

SPECIÁL:
Kuchyně
a jídelny
Jak je zařídit

Nápady pro mě
Speciál přináší inspiraci, jak
vytvořit zajímavý interiér nebo
exteriér chaty, chalupy. Na jeho
stránkách najdete nejen nápady
na dekorace, tipy na působivý
interiér, ale i praktické rady
a postupy, jak na to.
Únor 2021
42 Kč / 2,19 €

www.floranazahrade.cz

Český zájmový časopis pro celou rodinu
Zahrádkář vychází už od roku 1969.
Pravidelně každý měsíc přináší informace
o zahradě a všem, co k ní patří. Dočtete se
o květinách, okrasných dřevinách, ovoci

2

NARCISY –
NEJPĚSTOVANĚJŠÍ
KVĚTINY

KLASICKÁ
ZAHRADA
U MODERNÍHO
DOMU

Kaktusy

a sukulenty

VRBA JAKO LÉČIVKA ✿ POSTŘIKOVAČE ✿ STÁLEZELENÉ ROSTLINY ✿ METEOSTANICE

Flóra na zahradě
Měsíčník pro fanoušky
okrasných zahrad. Poskytuje
odborné informace o zahradě,
zahradní architektuře, navrhování
zahrad, pěstování a ochraně rostlin.
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Naši čtenáři
jsou jedna velká parta

ANSU FATI
Autor: Jan Palička (MF Dnes)

Jaký bude, až se vrátí? Hned na začátku velké kariéry, která může být
okouzlující, léčil osmnáctiletý zázrak ošidné zranění.

S

křípli ho do kleští. Do zelenobílých
kleští, které musely bolet. Otázkou
bylo pouze to, jak moc mu ublíží.
Jak moc bude rozběhnutý Ansu Fati
trpět? Jeden ze dvou obránců Betisu
Sevilla ho v pokutovém území musel
zastavit, protože jinak by mladý barcelonský hrdina běžel vstříc gólu. Navíc
kolega z útoku Antoine Griezmann pokazil nařízenou penaltu, ale ještě horší
bylo, jaká muka prožíval osmnáctiletý
fantom. „Přejeme ti hodně kuráže. Doufáme, že se brzy uzdravíš a uvidíme se
na hřišti,“ vzkázal Betis, klub, který mu
přivodil zranění.
Loni 7. listopadu se ještě Ansu Fati
pokoušel vrátit do hry. Ve zlatých kopačkách rozpohybovat tělo. Nechtěl si
připustit, že jeho levé koleno je natolik
pochroumané, že to nepůjde. „Je to nepříjemnost, ale nemějte strach. Chlapec
je po operaci menisku a vrátí se ještě silnější,“ vzkázal lékař Ramon Cuga Bertomeu, vyhlášený špa- nělský chirurg,

Vydavatel Petr Novotný přichází na trh se zbrusu novými
časopisy pro milovníky hokeje a fotbalu. Oba časopisy
jsou ještě horkou novinkou, ale na sociálních sítích už to
spolu se svými fanoušky rozjely ve velkém stylu.

Pro jakého čtenáře jsou
určeny?
Vím, že to lidé
z oboru nemají rádi,
ale skutečně jsou to
časopisy pro všechny
fanoušky NHL
(v případě xH)
a fotbalové příznivce
(v případě xF). Obsahují
plakáty, které jsou určené
spíš pro mladší,
texty jsou psané
pro dospělé
čtenáře.

Jaké tituly nyní vydáváte?
Původní koncepty
sportovních časopisů
má stále v držení Egmont,
proto jsem začal úplně od
začátku a přišel s novými
tituly – xHOCKEY
a xFOOTBALL.
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Určitě jde o čtení pro celou
rodinu, která má ráda fotbal
či hokej.
Jak velký tým
spolupracovníků stojí za
novými tituly?
Mám štěstí, že ten tým je
složený ze skvělých lidí. Na
přípravě se podílí kvalitní autoři,
kteří mají vesměs mnohaleté
praxe ve velkých
denících či
televizních

sezona
2009
2010
2011
2012
2013
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

tým
utkání góly
Santos
33 10
Santos
31
17
Santos
21 13
Santos
17 14
Santos
1
0
FC Barcelona
26
9
FC Barcelona
33 22
FC Barcelona
34 24
FC Barcelona
30 13
PSG
20 19
PSG
17 15
PSG
15 13
PSG
8
3

Osasuny stal nejmladším
střelcem Barcelony!
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Co je vaše noční můra ve spojení
s vydáváním časopisů?
Vysoká, zbytečná remitenda. Představa,
že by tolik práce, peněz, papíru, energie...
mělo kvůli nedostatečné vůli k nákupu
časopisu skončit ve stoupě. Věřím, že
remitenda bude nízká a počet prodejních
míst vysoký.

ANSU FATI
v 5 číslech
17 let a 40 dní

Od loňského prosince nejmladší
střelec Ligy mistrů. Vstřelil vítězný
gól proti Interu Milán a překonal
rekord Petera Ofori-Quayeho.

2024

Rok, kdy mu v Barceloně končí
nově prodloužená smlouva.
Výstupní klauzule? 400 milionů
eur!

16 let a 298 dní

V srpnu 2018 nastoupil poprvé za
Barcelonu. Jako druhý nejmladší
hráč klubu. O 18 dní mladší byl
pouze Vicente Martínez během
druhé světové války.

1.

gól za španělskou reprezentaci
vstřelil 6. září 2020 proti Ukrajině.
Bylo mu 17 let a 311 dní, čímž
překonal 95 let starý rekord Juana
Errazquina.

4

Co vás naopak ve vaší práci nakopává?
Ocenění od čtenářů, kteří mi děkují, že trh
nezůstal bez časopisů o NHL a špičkovém
fotbalu. A samozřejmě mě stále povzbuzuje
velmi aktivní komunita na sociálních sítích.

Na čtyři měsíce se odhadovala
doba léčení po listopadové operaci
menisku.

časy. V době, kdy rozháraná Barca marně hledá balanc, byl Fati jedním z bodů,
na které se dalo spolehnout. Než ho zadáci Betisu zranili, zvládl v aktuální sezoně odehrát deset soutěžních zápasů (dohromady 596 minut), nastřílet pět gólů
a přidat dvě asistence, většinu toho v La
Lize. „Mám radost za něj, protože je to
skromný a přirozený talent,“ pravil Lionel Messi, nejslavnější ze spoluhráčů.
I příště v této rubrice najdete nadějného hráče, kterému ještě není dvacet.
Naše heslo zní: „Teenageři mají přednost!“

8 xFOOTBALL 2021
xF21_0102-36-39-Neymar.indd 36

28.01.2021 8:35

společnostech. Jde o pět až sedm autorů
pro každý časopis, kteří připravují originální
texty, které nejsou odnikud přebírané.
O marketing a obchod se zatím staráme ve
dvou. A pak samozřejmě dvě grafičky.
Jak dlouho se takové jedno číslo dává
dohromady?
Nejpozději měsíc před uzávěrkou se musí
sestavit obsah a zadat práce autorům, aby
měli čas sehnat dostatek materiálů
a rozhovorů pro sepsání článků. Články
pak putují k odborné a jazykové korektuře.
Během ní se vybírají fotografie a píšou
popisky. Veškerý materiál přibližně
týden před uzávěrkou dostávají do rukou
grafičky. Stránky v konečné podobě znovu
procházejí kontrolou, načež je na řadě tisk.
Ten trvá další týden.

Jak vypadá váš typický čtenář?
Je to člověk, jemuž nestačí si přečíst každé
ráno výsledky na internetu. Chce se
o hráčích dozvědět víc, chce si přečíst
jejich příběhy, díky nimž došli až mezi
nejlepší na světě. Je to 15letý hokejista
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nebo fotbalista (platí to samozřejmě i pro
děvčata), který sní o tom, že se mu jednou
povede totéž. Je to táta nebo máma od
rodiny, jejichž děti hrají hokej či fotbal
a oni se chtějí dozvědět co nejvíc
o sportu, kterému propadly jejich děti. Jsou
to všichni fanoušci, jimž nestačí klasické
zprávy, ale touží po ucelených informacích,
a hlavně příbězích špičkových hokejistů
a fotbalistů, kteří poutají pozornost po
celém světě.
Jaké máte plány s časopisy do budoucna?
Časopisy budou přinášet podrobné
informace před začátkem soutěží (průvodci

BOSTON
BRUINS
Fakta
Generální manažer (od roku): Don Sweeney
(2015)
Trenér (od roku): Bruce Cassidy (2017)
Asistenti trenéra: Jay Pandolfo, Joe Sacco, Kevin
Dean, Bob Essensa (trenér brankářů)
První sezona v NHL: 1924/25
Nejlepší play off: Vyhráli Stanley Cup 1929, 1939,
1941, 1970, 1972, 2011.
Aréna (kapacita): TD Garden (17 565)
Webová stránka: nhl.com/bruins
Farmářské kluby: Providence Bruins (AHL),
Atlanta Gladiators (ECHL)
Nejvíce sezon v klubu: Johnny Bucyk a Ray
Bourque, 21
Nejvíce zápasů v klubu: Ray Bourque, 1518
Nejvíce gólů v klubu: John Bucyk, 545
Nejvíce asistencí v klubu: Ray Bourque, 1111
Nejvíce bodů v klubu: Ray Bourque, 1506
Nejvíce trestných min. v klubu: Terry O’Reilly,
2095
Nejvíce vychytaných nul v klubu: Tiny Thompson,
74

Sestava
Rask

Halák

Grzelcyk
McAvoy
Lauzon
Carlo
Moore
Clifton
Marchand
Bergeron
Pastrňák
DeBrusk
Krejčí
Kaše
Bjork
Coyle
Smith
Ritchie
Kuraly
Wagner

Grafy
Vstřelené góly podle třetin

louholetý kapitán Zdeno Chára neměl ještě v prosinci podepsanou
svoji tradiční roční smlouvu. Na
delší dobu od roku 2018 prostě nepodepisuje. Chce mít jistotu, že si zvládne ještě o rok prodloužit kariéru, jinak skončí.
Vždycky to tak říkal.
„Zdeno čekal do poslední chvíle, aby
zjistil, jak bude vypadat rozpis zápasů
v této zkrácené sezoně. Ale já nedokážu
říct, jakou roli by v týmu hrál,“ říkal na
konci prosince GM Don Sweeney.
Chára tedy věděl, že sezonu o 56 zápasech a navíc bez dlouhých přeletů
v pohodě zvládne. Ani plat nebyl problém, jenže šlo právě o tu roli v týmu.
Tam se představy obou stran rozcházely. Boston chtěl Cháru do třetí obrany,
někdy ho třeba i jen posadit na tribunu,
hlavně aby pomáhal ve vývoji mladším
hráčům. Slovenský bek však měl pocit,
že úloha pana učitele na vejminku je
pro něj málo. A tak nečekaně podepsal
s Washingtonem. Boston po čtrnácti letech ztratil svého kapitána.
„Pořád mám v nádrži dost paliva, pořád můžu hrát,“ říkal Chára. „Mojí motivací je ukázat, že na to stále mám.“
Vzhledem k tomu, že z Bostonu odešel i další bek Torey Krug, zůstala na
levé straně obrany pořádná díra a bude
problém ji zacelit. Naopak útoky fungují

Jak byl tým sestaven

Bostonu dlouhodobě velmi dobře. Elitní formace Pastrňák – Bergeron – Marchand patří k nejlepším řadám v celé
NHL. David Pastrňák společně s Ovečkinem vyhrál tabulku střelců, když dal
48 gólů.
Problém je, že Pastrňák kvůli operaci kyčle nestihne úvod sezony a Marchand do ní vstoupí po operaci kýly a tréninkovém výpadku. Ve zkrácené
sezoně si Bruins nemohou dovolit v úvodu ztrácet hodně bodů.
Naštěstí jim zůstává jedna z nejkvalitnějších
brankářských dvojic v lize.

Výsledky v posledních play off

OBRANA

Lauzon (23 let), Vaakanainen (22) a Čech Jakub Zbořil
(23) – to jsou jména, která by na levé straně obrany měla
nahradit Kruga a Cháru. Ale budou to mít hodně těžké,
protože Boston byl dosud vyhlášený defenzivou. V minulé
sezoně dokonce dostal ze všech týmů nejméně gólů. Stačilo pár
měsíců a všechno je jinak. Bruins mají najednou tu nejlevnější obranu
v lize.

ÚTOK

BRANKÁŘI

Rask a Halák – to je dvojka, kterou by si přál každý klub v NHL.
Podle statistik loni v lize nebyl lepší tandem. Úspěšnost
jejich zákroků byla 92,1 %. Jenže Raskovi i Halákovi po
sezoně skončí smlouva, bude jim 34 let a oba určitě v Bostonu
nezůstanou. V této sezoně může mít tým na soupisce tři brankáře, takže
od obou by se měl učit český mladík Daniel Vladař.

Boston disponuje jedním z nejlepších útoků v celé
NHL. Nejde jen o první formaci Pastrňák – Bergeron –
Marchand, ale skvěle poskládané jsou i ty ostatní. Druhý
útok s Krejčím a Kašem bude také nebezpečný. Vepředu
by Boston neměl mít problém, pokud se včas vrátí Pastrňák. Tým
také vhodně doplnil, když po devíti letech v Nashvillu přišel pracant
Craig Smith.

+

Za posledních pět let nemá nikdo lepší přesilovku. Krejčí,
Pastrňák, Bergeron a Marchand k sobě měli obránce Kuga.
Sice odešel, ale na modré s nimi v početní výhodě může hrát
kdokoli.

-

Co čekat od Raska? V minulém play off si finský brankář
účast v bublině překvapivě rozmyslel a z rodinných důvodů
odjel domů do Finska. Byla to rána pro fanoušky i pro
spoluhráče.

Soupiska
#
25
27
44
48
55
58
67
73
75
86

Jméno
Brandon Carlo
John Moore
Steven Kampfer
Matt Grzelcyk
Jérémy Lauzon
Urho Vaakanainen
Jakub Zbořil
Charlie McAvoy
Connor Clifton
Kevan Miller

Post
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Cm
196
188
180
175
185
185
183
183
180
188

Kg
96
95
90
79
93
84
91
94
79
95

Datum nar.
26.11.1996
19.11.1990
24.9.1988
5.1.1994
28.4.1997
1.1.1999
21.2.1997
21.12.1997
28.4.1995
15.11.1987

CH
2,850
2,750
0,800
3,687
0,850
0,894
0,725
4,900
1,000
1,250

Exp
2021
2023
2021
2024
2022
2022
2022
2022
2023
2021

Nár.
USA
USA
USA
USA
CAN
FIN
CZE
USA
USA
USA

Klub (liga) 2019/20
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Providence (AHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
zranění

Z
67
24
10
68
19
5
58
67
31
0

G
4
2
0
4
1
0
3
5
2
0

A
15
1
2
17
1
0
16
27
0
0

B +/- TM
19 16 33
3
-2 11
2
2
2
21 15 34
2
5 29
0
2
0
19 20 46
32 24 41
2
4 12
0
0
0

10
13
14
18
19
21
22
23
26
28
37
46
52
63
74
83
88

Anders Bjork
Charlie Coyle
Chris Wagner
Greg McKegg
Zach Senyshyn
Nick Ritchie
Craig Smith
Jack Studnicka
Pär Lindholm
Ondřej Kaše
Patrice Bergeron
David Krejčí
Sean Kuraly
Brad Marchand
Jake DeBrusk
Karson Kuhlman
David Pastrňák

LK, PK
C, PK
PK, C
C, LK
PK
LK
PK, C
C, PK
C, LK
PK
C
C
C, LK
LK
LK
PK, C
PK

183
190
183
183
185
189
185
185
181
182
185
183
188
175
183
180
182

86
100
90
87
87
104
94
78
83
86
88
85
97
82
85
84
88

5.8.1996
2.3.1992
27.5.1991
17.6.1992
30.3.1997
5.12.1995
5.9.1989
18.2.1999
5.10.1991
8.11.1995
24.7.1985
28.4.1986
20.1.1993
11.5.1988
17.10.1996
26.9.1995
25.5.1996

1,600
5,250
1,350
0,700
0,700
1,498
3,100
0,769
0,850
2,600
6,875
7,250
1,275
6,125
3,675
0,725
6,666

2023
2026
2023
2021
2021
2021
2023
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2025
2022
2022
2023

USA
USA
USA
CAN
CAN
CAN
USA
CAN
SWE
CZE
CAN
CZE
USA
CAN
CAN
USA
CZE

Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
NY Rangers (NHL)
Boston (NHL)
ANA/BOS (NHL)
Nashville (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
ANA/BOS (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Boston (NHL)

58
70
67
53
4
48
69
2
40
55
61
61
69
70
65
25
70

9
16
6
5
0
9
18
0
3
7
31
13
6
28
19
1
48

10
21
4
4
2
12
13
1
3
17
25
30
17
59
16
5
47

19
37
10
9
2
21
31
1
6
24
56
43
23
87
35
6
95

Datum nar.
10.3.1987
13.5.1985
20.8.1997

CH
7,000
2,250
0,750

Exp
2021
2021
2023

Nár.
CAN
SVK
CZE

Klub (liga) 2019/20
Boston (NHL)
Boston (NHL)
Providence (AHL)

Z V P
41 26 8
31 18 6
25 14 7

# Brankáři
40 Tuukka Rask
41 Jaroslav Halák
80 Daniel Vladař

xHOCKEY tipuje
I když první týdny bude Boston bez Pastrňáka, do play off
by měl ze své divize postoupit. Poslední roky je to výborný
tým, ale Stanley Cup získal naposledy v roce 2011. Teď se bez
Cháry a Kruga v obraně slavnému poháru asi o něco vzdálí.

14 xHOCKEY 2021

IVA BEJČKOVÁ

MANAGEMENT

JAK PORAZIT TAMPU

D

Máte možnost porovnat, jak se pracuje pod
velkým vydavatelem a tzv. na vlastní pěst.
Jaké máte srovnání?
Rozdíl mezi tím pracovat pro velké
vydavatelství a dělat si všechno sám
je obrovský. To by bylo na samostatný
článek. Pozitivní samozřejmě je, že mám
volné ruce a můžu se snažit oslovit co
nejvíc sportovních fanoušků. V úvodnících
prvních čísel jsem to nazval největším
dobrodružstvím svého života. Tak si jen
přeji, aby to bylo dobrodružství bez konce,
protože by to znamenalo, že si časopisy
xHOCKEY a xFOOTBALL vydobyly stálé
místo na trhu.

Don Sweeney to po odchodu Cháry nemá mezi
bostonskými fanoušky jednoduché. Nechat si takto
odejít kapitána, to mu mnozí nemohou prominout, i když
se jeho rozhodnutí dá z manažerského pohledu pochopit.
Možná to ovšem schytává i za ostatní sporty v Bostonu, které opustily
jejich legendy. Fotbal přišel o Bradyho, baseball o Bettse a hokej teď
o Cháru.

2017/18 Prohráli ve druhém kole s Tampou.
2018/19 Prohráli ve finále se St. Louis.
2019/20 Prohráli ve druhém kole s Tampou.
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Petr Novotný a jeho
nové časopisy

Začínal na jihu
Španělský list Sport o Fatim napsal:
„Vletěl do Barcelony jako raketa.“ Jen
samé chvalozpěvy a komplimenty. Klučina z africké země Guinea-Bissau našel
štěstí v Evropě. Táta Bori se rozhodl, že
před občanskou válkou uteče s rodinou
do Španělska. Protože nemohl najít práci, aspoň žebral na ulici ve městě Marinaleda, kousek od Sevilly, aby uživil
manželku a pět dětí. Možná jste ten příběh zaslechli: starosta mu nabídl práci
řidiče, táta Fati osudovou zkoušku zvládl a talentovaného juniora brzy poslal
do učení. Stejně jako jeho staršího bratra Braima.

Druhorozený Ansu už jako desetiletý zaťukal na dveře barcelonské akademie. Na trávníku byl o krok před vrstevníky. Rychlý, technický zručný,
nebojácný, efektivní. V civilu
snad trochu zakřiknutý, ale
to nebylo na škodu. Aspoň
si nemohl myslet, že mu Barcelona bude od začátku zametat cestičVe věku 16 let a 304 dní se
31. srpna 2019 na hřišti
ku. Teď už jsou jinačí

Jsou vaši čtenáři něčím specifičtí?
Sportovní fanoušci všeobecně drží při
sobě. Rádi diskutují, tipují výsledky,
analyzují šance svých oblíbených týmů...
V každém případě vytvářejí určitou
komunitu, která se nebojí dát najevo
svůj názor a zároveň lásku ke sportu jako
takovému, klubu či konkrétnímu hráči.
Jen se podívejte, jak tahle komunita žije
na našich facebookových stránkách, kde
máme u každého časopisu cca 10 000
fanoušků. A máme je rádi .

Jaká je jejich periodicita?
Časopis xHOCKEY vychází
10krát do roka, xFOOTBALL
6krát. Vše samozřejmě
záleží na tom, jak se
budou prodávat. Nic
by mě nepotěšilo
více, než kdybych
i fotbalový časopis
mohl vydávat
desetkrát ročně.

který operoval už stovky sportovců –
bez ohledu na věk a úroveň. Jeho šikovnýma rukama prošli takoví borci
jako Xavi, Guardiola nebo Iniesta, takže
i Ansu Fati se nemusel cítit nijak zvlášť
vystresovaný. Ale vyprávějte to klukovi,
který zrovna nastartoval takovou kariéru. Nejedna slza mu ukápla.
Zatímco marodil, Barcelona pukla na
hřišti Atlétika Madrid. Ztrapnila se v Cádizu. Doma neporazila Valencii ani Eibar. A v tabulce klesla nečekaně nízko.

„Je po operaci
menisku a vrátí se
ještě silnější.“

statistika

Má pověst simulanta, zároveň
je od dětství často terčem
nevybíravých faulů – jinak
totiž nezmara Neymara
v podstatě nejde zastavit.

Jak a kdy se stalo, že se z Petra Novotného
stal vydavatel časopisů?
Když mi lidé z polského Egmontu oznámili,
že končí oba sportovní časopisy, které
jsem tu jako šéfredaktor připravoval
(ProHockey jsem měl na starosti od
roku 1999, k němu jsem od roku 2016
přibral i Pro Football), byl to celkem
šok. Přemýšlel jsem, co budu dělat
dál. Jednou možností bylo zcela opustit
svět sportovních časopisů a zaměřit
se na překlady komiksových knížek
z angličtiny. Druhou možností bylo zůstat
u komunity sportovních fanoušků, která
u nás je. Zkrátka „nezradit“ je a pustit
se do vydávání sám. Vzhledem k počtu
nádherných děkovných e-mailů, které
jsem po prvním vydání dostal, se ukazuje,
že šlo o krok správným směrem.

sezónami a největšími turnaji). Tím
největším plánem a cílem však je, aby se
stabilizovaly na trhu a vydržely na něm
dlouhá desetiletí.

Post
B
B
B

Cm Kg
190 80
179 84
196 84

5
9
-8
-2
1
1
18
2
6
-7
23
14
-2
25
-1
3
21

10
21
47
17
0
97
34
2
4
14
28
23
34
82
14
13
40

PP Ø
%
6 2,12 92,9
6 2,39 91,9
1 1,79 93,6
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Průměr týmu: výška 184,3 cm, váha 88,3 kg, věk 27,7 let

David Pastrňák vstupuje
do sezony zraněný.

Přišli: Craig Smith (Nashville), Greg McKegg (NY Rangers)
Odešli: Zdeno Chára (Washington), Torey Krug (St. Louis), Maxime Lagacé (Pittsburgh), Joakim Nordström (Calgary)
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