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Jak, kdy a proč jste se stal právě  
trafikantem?K první trafice jsem se dostal cca před  

25 lety víceméně náhodou v rámci ma-
jetkového vyrovnání za restauraci, kterou 
jsem provozoval se svým společníkem.  
V té době se to jevilo jako celkem lukrativní 

podnikání, a tak jsem postupně otevíral 
nové provozovny, popřípadě přebíral již 
fungující.

Co vás na tom stále těší?Na provozování trafik mě baví hlavně to,  
že se opakovaně setkáváte s lidmi, kteří  
v dané lokalitě žijí a pravidelně je navště-
vují. Pořád i v dnešní době slouží trafika 
jako místo, kde je možné si pokecat, dát 
si třeba kávu, požádat o pomoc či radu 
při řešení drobných životních problémů. 
V supermarketech to takhle osobní nikdy 
nebude. Akorát bohužel v současné koro-
nadobě veškeré tyto bonusy odpadají, což 
je smutné. 

A když to vezmeme z toho druhého úhlu. 
Co je ve vaší profesi pro vás osobně 
nejtěžší?
Nejtěžší na mojí práci je několik věcí, které 
bych shrnul do následujících bodů: � dlouhodobě nízké marže u tabákových 

výrobků, které neodpovídají průměrným 
maržím ostatního maloobchodu, přitom 
tvoří až 70-80 % obratu

 � neustálé stoupající mzdové náklady  
a další provozní výdaje /nájmy zvyšující 
se o inflaci, náklady na provoz EET ap./

 � občasné problémy s krádežemi  
a vandalismem

 � občasné nevhodné chování některých 
zákazníků k prodavačkám � některé až šikanózní metody státu při 

doprodejích tabákových výrobků po 
zvýšení spotřebních daní a změně kolků

Jak vidíte budoucnost trafik?
Kdybyste se mě zeptala tak před  
10-15 lety, tak jsem to při masivním boomu 

elektronických médií a sociálních sítí viděl 
hodně skepticky, hlavně co se týče tisku. 
Je pravdou, že pokles byl vidět. Dnes už ale 

mám pocit, že černé scénáře se tak úplně 
nenaplnily a trh s tiskem je celkem stabilní 
se svojí věrnou čtenářskou základnou. Co 
se týče celkového pohledu na budouc-
nost trafik, tak myslím, že obchodní síť 
trafik prošla výraznou očistou a skutečně 
dnes už fungují jenom provozovny, které                

z ekonomického hlediska mají opodstatně-
ní. A dle mého názoru budou  
i nadále fungovat.

Jak si udržujete své zákazníky?
Udržení si zákazníků bych shrnul opět do 
několika bodů :
 � kvalitní zásobení širokým sortimentem 

zboží i mimo tisk a tabákové výrobky
 � příjemná obsluha ochotná pomoci při 
nákupu

 � čistota a pořádek na provozovně � nabídka doplňkových služeb/SAZKA, 
výdej balíků apod./Jaká je spolupráce s PNS? Co vám  

chybí, co je třeba zlepšit a co třeba fun-
guje skvěle?Spolupráce s PNS je v posledních letech 

velice uspokojivá. Vyhovuje mi široká mož-
nost výběru komunikace s firmou 
či už přes obchodního zástupce, call 
centrum nebo přes web PNS. Nesmírně si 
cením dlouholeté spolupráce s obchodním 

zástupcem pane Bukvou, který mě pravi-
delně informuje o novinkách, akcích  
a dalších informacích ohledně doplňko-
vého zboží. Vzhledem k tomu, že ne vždy 
mám dostatek času sledovat nabídku PNS, 
tak tato činnost je pro mě neocenitelná. 
Tím jsem vlastně odpověděl i na další 
otázku.

Jak se připravujete na Vánoce?
Vánoce jsou pro každého trafikanta období 

žní. Samozřejmě je důležité připravit se na 
úpravu nákladu tisku v daném období, dále 

objednat širokou paletu zboží související 
s Vánocemi jako pohledy, přání, dárkové 
tašky apod. A kde to prostorové možnosti 

provozovny dovolí, objednat i dárkové 
zboží, které se běžně v průběhu roku tolik 
neprodává/hračky, dárkové kazety apod./.

Máte chuť si vzít ještě noviny/časopis  
a číst si?
A poslední otázka je nejhezčí. Vzít si do 
ruky šustivé noviny nebo časopis, je  
a bylo pro mě vždy něco úžasného. 
Celoživotní rituál ráno u kafíčka, který dělá 
život zase o něco krásnější. Občas také 
nakouknu do světa elektronických médií, 
ale klasika je klasika. Ten úžasný papír nic 
nenahradí.

Děkuji za rozhovor a hodně štěstí!

Trafika je místo,  kde si můžete  i pokecat
Muž zkušený, muž znalý, muž nad věcí a hlavně  

muž se srdcem trafikanta. To je Ján Janták,   

za kterým jsme se zastavili na kus řeči na  
Rooseveltově ulici v Olomouci, kde má   
jednu ze svých pěti trafik. 

Romane, jak jste se dostal k trafikám?  
Divoký devadesátky, odešel jsem ze staveb-

ní firmy, začal  s kamarádem podnikat a po  

3 letech jsme zjistili, že chceme každý jiným 

směrem. Někdy v roce 1994 jsem nastoupil 

k firmě R.E.T. s.r.o., která se zabývala distri-
bucí tisku, nejdříve jako provozní pracovník, 

pak obchodní zástupce, pak manažerská 
funkce a pak zpět jako obchoďák. To je má 
cesta k trafikám.

Co vás na tom stále baví? Jsem rád s lidmi, rád je poznávám a komuni-

kace mi nepřekáží. Jsem rád v terénu,  
i když je to mnohdy mazec, ale tady u PNS 

se člověk opravdu nenudí .Jak se vaši zákazníci (trafikanti) za ta léta 
proměňují? Je ta spolupráce stále stejná?
Spolupráce s trafikanty je stále stejná, i když 

s ohledem na dobu se přece jen změnila – 
dříve naše zboží tvořilo 1 až 2 třetiny tržby, 
dnes jsme tak na 1 pětině až šestině, tudíž 
nejsme pro trafikanty až tak zásadní partne-
rem, jako jsme byli dříve. Spousty z nich to 

dělají už léta a mají tuto práci rádi, někteří 
už by se do ničeho jiného ani nepustili. Ale 

otevřít si dnes trafiku, to chce kus odvahy  
a dost prostředků.

IVA BEJČKOVÁ

Jsem rád s lidmi a v terénu
Roman Bukva je obchodní zástupce z Olomouce, který pro PNS 

pracuje pěknou řádku let. Jeho rajón je od Olomouce až po Ústí 

nad Orlicí. Tam všude má své zákazníky, za kterými denně vyráží 

na cesty. 

MEDIAKIT
pro časopis TRAFIKANT

Časopis TRAFIKANT
je servisní časopis pro současné i budoucí prodejce tisku. Přinášíme 
v něm novinky a zajímavosti nejen z PNS. Časopis je platforma, která 
spojuje aktivity PNS, trafikantů a vydavatelů. Vychází 4 x ročně  
a dostává se do rukou podnikatelů v distribuci, vydavatelů a prodejců 
na několika tisících prodejních míst v celé ČR.

Časopis má letitou tradici, vychází již od roku 2000 a stále přináší  
zajímavé informace z oblasti mediální produkce, historie, příběhy  
z trafikantské profese, ankety, soutěže a noviny z PNS. 

Obecné informace
Vychází od roku 2000
Periodicita: 4 x do roka
Rozsah: 24 stran
Druh tisku: novinový, coldset, formát trabloid po ořezu 220 x 292 mm
Náklad: 6 000 výtisků
Cena: zdarma
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Jsem z trafikantské rodiny

Jak, kdy a proč jste se stala  

trafikantkou?

V tomhle oboru jsem vyrůstala už odmala..

Rodiče začali podnikat, když jsem byla  

v první třídě, a od té doby se mezi časopisy 

a cigaretami pohybuji dodnes. Na střední 

škole jsem chodila jen na brigády, ale po 

maturitě jsem už byla jejich zaměstnanec.

Jste z trafikantské rodiny, jak u vás 

vypadají nedělní obědy? Řešíte společně 

práci? 
Ano, řešíme práci docela často . Trafiky 

jsou naše věčné téma, je pořád o čem mlu-

vit... Kolikrát si ale na upozornění ostatních 

členů z rodiny musíme dát pauzu. Otec a já 

máme v Karviné celkem 4 trafiky a mamin-

ka jednu v Jablunkově. 

Co vás na tom stále baví?

Baví mě práce s lidmi... Poznám spoustu 

lidí z různých profesí, a tak mám možnost 

získávat hodně rad a informací. A taky 

každý zákazník má svůj příběh, a to mě 

moc baví.

A naopak, co je pro vás na tom nejtěžší?

Práce trafikanta není nijak těžká. Pro větši-

nu trafikantů je náročné asi brzké vstávání 

nebo remitendy. Ty někdy stojí opravdu za 

to. Na všechno si ale časem člověk zvykne.

A jak vidíte budoucnost trafik?

I když hodně lidí dává přednost internetu, 

tak u nás se tisk prodává pořád dobře. 

Tabákové výrobky také, ale v nabídce musí 

být další spousty doplňků a různých láka-

del, pro které má zákazník důvod se u nás 

vždycky zastavit.

Jak si udržujete své zákazníky?

Aby se k nám zákazníci vraceli, je potřeba 

mít v nabídce široký sortiment zboží, umět 

jim poradit, vyhovět a přivítat s úsměvem. 

Jaká je spolupráce s PNS? Co vám chybí, 

co je potřeba zlepšit a co třeba funguje 

skvěle?
Spolupráce s PNS nám vyhovuje hlavně  

s nabídkou zboží a možností objednat si na 

e-shopu. Rychlý nákup bez starostí  

a ušetřený čas objížděním skladů.

Jak funguje spolupráce s vaším  

obchodním zástupcem?

S obchodním zástupcem je a určitě bude  

i nadále dobrá spolupráce. Domnívám se, 

že pro něj je zase náročné vyhovět  

a vyslechnout všechny své trafikanty .

Jak se připravujete na Vánoce?

Vánoce budou doufám dobré , i když  

v dnešní situaci je vidět, že lidé se snaží 

méně utrácet a více šetřit, protože v tuhle 

dobu nemá nikdo nic jistého. 

Máte chuť si vzít ještě noviny/časopis  

a číst si?
Noviny čtu skoro denně, ale časopisy stylu 

„drbarna“‚ to už několik let vůbec .

Zajímavé mi přijdou časopisy o cestování, 

sportu a o zdraví. Pevně věřím, že budeme 

mít i nadále spoustu věrných zákazníků, 

kteří si k nám s radostí přijdou svůj oblíbe-

ný časopis koupit... 

Děkuji moc za rozhovor a hodně štěstí!

Jak, kdy a proč jste se stala právě  

trafikantkou?

Trafiku jsem si převzala před 4 roky od 

svého tchána, když jsem ukončila mateř-

skou dovolenou.

A rozhodla jste se správně? Baví vás to?

Baví mě to. Nejvíc asi to, že práce není 

jednotvárná a stále přináší nové výzvy  

a řešení nastalých situací, zvláště v návaz-

nosti na neustále se měnící právní předpisy 

a nařízení vlády ČR.

Co je ve vaší profesi pro vás osobně 

nejtěžší?
Někdy je to práce s lidmi, zákazníci jsou 

nepříjemní a někteří si nenechají vysvětlit 

situaci, za kterou já třeba ani nemůžu, 

jelikož je problém na jiné straně. Nelíbí se 

mně cenová politika tabákových výrobků 

(kolky), která provozovatelům trafik stano-

vuje nízké marže na jejich prodej.

Jakou šanci dáváte trafikám?

Budoucnost trafik, to je otázka! Vzhledem 

k dnešní době, kdy se opatření vlády ČR 

mění ze dne na den a nevíte, co bude zítra, 

těžko říct, co bude za pár měsíců.

Jak si udržujete své zákazníky?

Zákazníky se snažím nalákat různými akce-

mi. Mladé oslovit Facebookem. Zákazníci 

u nás dostávají v různých akcích za nákup 

dárky.

Jaká je spolupráce s PNS? Co vám chybí, 

co je potřeba zlepšit a co třeba funguje 

skvěle?
Před pár lety byla spolupráce s PNS vždy 

s nějakým problémem (ať již reklamace 

zboží, nebo reklamace remitendy). Nyní se 

situace zlepšila. Ocenila jsem spolupráci  

v naprosto mezní situaci, kdy oblast Litovle 

byla z důvodu karantény uzavřena na  

14 dní. Co bych opravdu ocenila, je lepší 

dostupnost tel. linky na vyřízení reklamací.

Jak funguje spolupráce s vaším  

obchodním zástupcem?

Myslím si, že spolupráce s panem Bukvou  

funguje skvěle. Jsme neustále v kontaktu, 

jak telefonickém, tak po e-mailu. Kdykoliv 

je problém, tak ho spolu vyřešíme. Popří-

padě jsem v kontaktu i s panem Kadlecem 

a vždy najdeme společné řešení.

Jak se připravujete na Vánoce?

Těžko odhadnout, jakým směrem se budou 

ubírat letošní Vánoce. Velikonoční svát-

ky, vzhledem ke všem opatřením vlády 

ČR, skončily velkou ztrátou. S jistotou se 

nebudu předzásobovat velkým množstvím 

zboží, které je pouze sezónní a po zbytek 

roku se již neprodává, protože je před námi 

období plné nejistoty.

Máte chuť si vzít ještě noviny/časopis  

a číst si?
Vzhledem k dnešní době, kdy si veškeré 

informace přečtete a zjistíte na internetu, 

tak časopis i noviny držím v ruce spíše 

sporadicky.

Děkuji za rozhovor a hodně štěstí!

IVA BEJČKOVÁ

Když se narodíte do rodiny, kde má každý svoji trafiku, váš osud je pak lehce zpečetěn.  

Tak to je přesně případ Veroniky Sobalové, která má svoji trafiku v Karviné.

IVA BEJČKOVÁ

Baví mě nové  
výzvy
Usměvavá maminka dvou 

malých dětí a šikovná trafi-

kantka Lucie Ošťádalová má 

svoji provozovnu v Litovli.  

Ve městě, které kvůli  

koronaviru nyní zná snad 

každý. 
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Křížovka o ceny... tentokrát s vydavatelstvím Economia

Znění vyluště-né tajenky nám posílejte do konce roku 2020 na e-mailovou adresu casopistrafikant@pns.cz. Nezapo-meňte uvést název  a adresu trafiky, kde pracujete  a která má s PNS uzavřenou smlou-vu. Tím, že zašlete vyluštěnou tajenku, současně souhla-síte i se zařazením do slosování  o některou z cen a se zveřejněním svého jména, příjmení a sídla pracoviště v časo-pise Trafikant.

Hrajeme o 3 krás-né ceny, které nám do soutěže věnova-lo vydavatelství Economia. Jedná  se o balíčky kos-metiky Rebarbora a divoká třešeň od firmy Manufaktura, ve kterých na vás čeká sprchový gel a šampon, tělové mléko a hydratační krém na ruce. 

Vánoce si přímo říkají o to, mít své vlastní  
speciály. Proto není divu, že každý rok na  
podzim se jich objeví v nabídce poměrně hodně. F.O.O.D. speciál – Vánoce plné chutí 

68 stran sváteční inspirace jak na dokonalé vánoční cukroví. 

Najdete zde klasické druhy, bez kterých se neobejdou žádné 

svátky, ale i odlehčené kousky pro méně hříšné Vánoce. Víte, 

jak si správně vše naplánovat, aby bylo včas hotovo? Uplete-

me s vámi vánočku krok za krokem a připravíme ten nejlepší 

bramborový salát s kaprem. To vše a mnohem více najdete  

v tomto speciálu.

Tina 
Speciál přináší rady a tipy na krásné a pohodové 

Vánoce. Díky speciálu se stane příprava na nejkrás-

nější svátky roku zábavou. Poradí, jak se vypořádat  

s úklidem domácnosti, nabídne  tipy na vánoční 

dekorace, výzdobu svátečního stolu, balení dárků  

i dárky samotné. 

NYNÍ VÍCE STRAN

Bůčková roláda

Kapr s nádivkou

Ořechové měsíčky

Išlské dortíčky

SPECIÁL

14. října 202025 Kč 

recepty

ÁÁÁLLLLL
JEN ZA 

25 Kčánočníánočníánočníánoční

RECEPTŮ

6363

Vánoční speciály  
na váš pult

Chvilka pro tebe Redakce oblíbeného týdeníku Chvilka pro tebe se již nemůže 

dočkat Vánoc. Připravila proto v předstihu speciál plný skvě-

lých receptů na cukroví, moučníky, ale i slané pokrmy pro 

perfektní sváteční tabuli. Nechybí tipy na stále oblíbenější 

jedlé dárky, recepty na kapra na pět různých způsobů  

i silvestrovské pohoštění.

SOUTĚŽ: Zahrajte si STR. 66

o úklidového pomocníka

Nastal čas STR. 54

pro hvězdu 

STR. 18  Příjemné
stolování

NÁVODY / DEKORACE / KVĚTINY / RECEPTY 

Speciál

29 Kč
1,50 €

2020

VÁNOCE
64 stran nápadů  a tipů,

na skvělé svátky
Inspirace

Výzdoba
změní STR. 16

domov

Devět sladkých
receptů STR. 46

,
jak si to doma

udělat hezčí 
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EXTRA

2021
Kalendář

       Horoskop 
na celý rok  pro všechna  znamení

       Bylinkářka 
a její rady pro  harmonizaci  duše a těla

Vaříme a pečeme
s Remoskou ®

Recepty na každý týden

Jen39,90 Kč

Pojď te kouzlits Remoskou ®

RECEPTYSUDOKU KŘÍŽOVKY

SPECIÁL

BÁJEČNÉ

15x

SÝROVÝ SILVESTR

8/2020Vychází 13. 10. Cena 29 Kč

Vychází 13. 10. 

Vychází 13. 10. 

8/2020
8/2020Vychází 13. 10. 

CUKROVÍVÍ

www.prekvapeni.c
z

� čokoládové 
� hvězdné linecké
� v kokosové peřince 

� medový polibek
� VYMAZLENÝ DORTNESU

VÝHRY
PRO ŠIKOVNÉ RUCE

ADVENTNÍ KALENDÁŘE pro děti
Nostalgické fotorámečkyDárky z lá(s)tkyČeši, národ BETLÉMÁŘŮ

CUKRO
NESU

„HALÓ, 
VOLÁ JEŽÍŠEK! 

DÁRKY!“
VS_01_bezean.indd   1
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Překvapení V listopadovém speciálu časopisu Překvapení Božské 

cukroví ke kávičce najdou čtenářky a čtenáři recepty 

na skvělé vánoční cukroví, sváteční dezerty, tipy na 

zdravé mlsání a nápady na dárky ze sušeného ovoce, 

nechybějí soutěžní křížovky, osmisměrky, kvíz a sudoku 

a parádní vánoční výhry!

9/2020Vychází 10. 11. Cena 19 Kč

CUKROVÍ

MINIDORTÍČKY

BRUSCHETTA

&

85

PUSINKY

Svátky s vůní ČAJE

Silvestrovská INSPIRACE

9/2020Vychází 10. 11. Cena 19 Kč

9/2020VÁNOCE

SPECIÁL

VÝHRY

KŘÍŽOVKYPARÁDNÍ

CUKROVÍ

SC_01.indd   1
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ŠÁRKA ŘÍHOVÁ

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.!

AKTUÁLNĚ
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AKTUÁLNĚ

Denně na cestách

Flotila našich obchodních zástupců. Každý den vyráží 

na své cesty za zákazníky. Každý den je čekají velká 

dobrodužství. Každý den jsou vám nablízku. V tuto chvíli  

prošla struktura obchodních zástupců optimalizací, 

a abyste se v tom vy neztratili, přinášíme přehledné 

zpracování, kdo z nich má jakou oblast na starosti. 725 818 291
Ivana Kosová

720 052 446
Iva Horáková

724 605 621
Iva Dolejšová

725 818 288
Alena Kasperová

724 019 975
Břetislav Suk

724 605 616
Roman Bertani

725 605 613
Michal Kubec

606 760 365
Ján Ištván

Petr Kadlec

petr.kadlec@pns.cz

Michaela Kunrtová

michaela.kunrtova@pns.cz

724 019 968
Ilona Kočárková

724 019 979
Lucie Zábrodská

724 019 980
Martin Kočárek

723 558 184
Dagmar Trnková

602 515 162
Vlasta Miklíková

724 208 958
Monika Hymrová

724 605 655
Romana Schwarzová

724 605 662
Gabriela Tibitanzlová

728 017 064
Barbora Smržová

601 116 456
Luďka Vavroušková

602 579 340
Roman Bukva

Manažeři sítě  

obchodních zástupců

Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhra-

decký kraj (bez okresu Jičín), Moravskoslezský 

kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský 

kraj

Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Karlovarský 

kraj, Královéhradecký kraj (pouze okres Jičín), 

Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, 

Ústecký kraj
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časopis společnosti PNS a.s. neprodejné listopad 2020

Kalendáře jsou 

věčný evergreen. 

Kde objednat  

a jak je vystavitBez nervů  

a v pohodě.  

Administrativa včas 

a podle pravidelDenně na cestách. 

Přehled našich  

obchodních  

zástupců
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Typ inzerce Formát (mm) Cena

Umístění a plocha v časopisu Šířka Výška

2. strana obálky 220 298 60 000

3. strana obálky 220 298 50 000

4. strana obálky 220 298 60 000

Standardní strana 220 298 50 000

1/2 strany na šířku 220 149 25 000

1/2 strany na výšku 110 298 25 000

1/3 strany na šířku 220 100 15 000

1/3 strany na výšku 73 298 15 000

1/4 strany na výšku 110 149 10 000

Vklad volného listu vklad do časopisu dle individuální dohody s redakcí, cena dle velikosti 
a gramáže cena na dotaz

MEDIAKIT
pro časopis TRAFIKANT

Formáty a ceny inzerce v tištěném časopise

Ceny inzerátů jsou uvedeny bez DPH. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Ceny jsou platné od 1. ledna 2020 do odvolání.



MEDIAKIT
pro časopis TRAFIKANT

Uvedené rozměry jsou velikosti inzerátů bez spadávky.

standardní strana
220 x 298 mm

1/2 strany na šířku
220 x 149 mm

1/2 strany  
na výšku
110 x 298 

mm

1/3 strany  
na výšku

73 x 298 mm

1/4 strany  
110 x 149 

mm

1/3 strany na šířku
220 x 100 mm

Ediční plán Trafikanta

Měsíc vydání Orientační  
datum vydání

Únor 20. února 

Květen 20. května

Srpen 23. srpna

Listopad 22. listopadu

Těšíme se na spolupráci 
s vámi!

Bližší informace vám rádi poskytneme, 
neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Iva Bejčková
šéfredktorka časopisu TRAFIKANT
e-mail: casopistrafikant@pns.cz


