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Každá krize nám 
poskytuje i příležitost
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SIM GO DATA ZDARMA
Obj. kód karty: DPO2D221231
Cena bez DPH: 192,15 Kč
Cena s DPH: 232,50 Kč při odběru 3 ks

Remitenda: ano

Předplacené karty Go DATA zdarma objednávejte v rámci dodávek tisku,
přes náš eshop.pns.cz, kontaktní centrum nebo obchodní zástupce.

NOVINKA V SÍTI PNS

GO DATA zdarma
V pořizovací ceně karty 299 Kč získá zákazník balíček výhod:

• 3 GB dat zdarma

• 100 minut volání a 25 SMS do všech sítí

• Platnost balíčku je 30 dní od aktivace karty

• Kredit 50 Kč

Automatická obnova balíčku výhod odečtem 299 Kč z kreditu.

V případě vyčerpání volných jednotek
nebo nedostatečného kreditu pro obnovení tarifu
sazba 4,90 Kč / min, 1,90 Kč / SMS a 29 Kč / 100 MB.

Používáním karty získává zákazník další výhody na
www.odmenazadobiti.cz

Mám děti ve věku 9 a 12 let. Měl jsem 
možnost v uplynulých měsících občas 
sledovat jejich distanční výuku. Když 
to porovnám se standardní výukou, 
kterou měly v době před koronavirem, 
tak jsem v mnohém vděčný za tuhle 
změnu. V lavicích se děti učily téměř 
identickým způsobem, jako jsem 
zažíval já. Mechanické učení se faktů, 
přepisování „důležitých“ informací 
do sešitu a zkoušení z toho, co si 
kdo zapamatoval. Jenomže prostředí, 
společnost a dostupnost informací jsou 
naprosto jiné, než byly v mých školních 
letech. Při distanční výuce jsem viděl, 
jak děti při úkolech a písemkách velmi 
efektivně a s radostí v online prostředí 
spolupracují a využívají těch, kteří jsou 
v tom daném předmětu zrovna dobří. 
Přestaly se bez většího smyslu učit text, 
ale naučily se dle potřeby velmi rychle 
vyhledávat informace na internetu. Samy 
si našly cestu k work-life balancu, kdy 
při nudných pasážích a chvilkách volna 
brilantně přeskakují na oblíbená videa  
a hry. 
Ano, distanční výuka bude mít nedozírné 
následky na naše děti, ale především ve 
srovnání se současnými osnovami. Na 
druhou stranu se dětem krásně podařilo 
využít příležitost, kterou každá krize 
poskytuje k tomu, aby se samy naučily 
to, co v dnešní době potřebují a co ve 
školních osnovách bohužel nenajdeme. 

ONDŘEJ VAŇHA
místopředseda představenstva

ondrej.vanha@pns.cz
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Zákaznický portál 
mojePNS má další 
vylepšení

V lednu jsme spustili nový webový zákaznický 
portál mojePNS. Dle vašich reakcí a počtu přístupů 
je to portál, který jsme vzájemně potřebovali a je  
k oboustrannému prospěchu. Jak jsme avizovali  
v minulém čísle Trafikanta, neustále pracujeme na 
jeho vylepšení. 

Jedná se především o dvě novinky:
Úprava objednávek
Tuto funkci využijete v případě, kdy nám 
chcete sdělit, že potřebujete množství 
konkrétního titulu buď snížit, nebo navýšit, 
nebo chcete dodávání titulu ukončit. Po 

odeslání vašeho požadavku dojde  
k zaznamenání požadavku v systému PNS, 
který vyhodnotí, zda je možné požadavek 
přijmout, nebo ne. Vyhodnocení požadavku 
je závislé na parametrech skladové zásoby, 
požadavcích vydavatelů atd. Počítejte tedy 

prosím s tím, že vaše požadavky nemusí 
být vždy vyřešeny k vaší plné spokojenosti.
Stažení faktury
Nově máte možnost si stáhnout fakturu ve 
formátu pdf přímo v sekci Otevřené položky.  
Již nemusíte do sekce Doklady.  

V případě, že budete přesto potřebovat pomoc s naším portálem mojePNS, obraťte se přímo na svého obchodního zástupce. 
MILAN KOŘÍNEK

MILAN KOŘÍNEK

Vítejte na světě, 
naše nové 
webovky
O významu firemních webových stránek se není 
třeba rozepisovat. Každý z nás dobře chápe,  
k čemu je mít, jak mají vypadat a co má 
být obsahem. A jelikož všechno z oboru 
IT stárne mnohem rychleji, než bychom 
chtěli, tak i my dospěli k názoru, že pro 
naše zákazníky chceme webovky nové, 
trendy, přehlednější, jednoduché...

Ke sloučení PNS a Mediaservisu došlo už před delším časem, 
ale webové stránky obou firem nebyly sloučeny  
a byly provozovány stále na separátních doménách. Stejně 
tak aktuálnost obsahu i vizuální stránka, to vše si zasluhovalo 
aktualizaci a nový kabát. Dali jsme dohromady pracovní 
skupinu a pustili se do díla. Naší prioritou bylo sestavit 
takovou strukturu webu, která bude pro našeho zákazníka 
jednoduchá, přehledná a v moderním designu.
A jak se takový nový web tvoří?   
Celý projekt běžel od března letošního roku. Do projektového 
týmu jsme zapojili hlavně kolegy z obchodu, marketingu, KC  
a HR, kteří intenzivně pracovali na nových textech, fotografiích 
a dalších podkladech pro nové stránky.
Společně jsme vybírali nejlepší grafické návrhy nových 
stránek a na základě zvolených návrhů začal vybraný 
dodavatel tvořit celý web. Web nám vyrábí na míru stejný 
dodavatel jako třeba portál mojePNS, což s sebou přináší 
nemalé výhody např. v propojení katalogu tisku s portálem 
mojePNS.

Dejte nám vědět, jak se vám nový web líbí...
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„Novinka vznikla 
mistrným řezem  
z nealkoholického 
Černého Citronu  
a nealkoholického 
piva Litovel FREE. 
Dlouho jsme ji 
ladili, protože  
s takto řezaným 
nealko pivním 
mixem jsme 
u nás přišli 
jako první,“ 
říká sládek 
Pivovaru 
Litovel Petr 
Kostelecký. 
Oproti 
mixům 
Litovel 
Černý 

Citron a Litovel Černý Citron nealko je 
svěžejší a také lehčí.  „Řezaný Citron má 
o 33 % snížený obsah kalorií, přitom si 
zachovává kombinaci vůní sladu a citronu  
i jantarovou barvu. Má vyrovnanou 
hořkost, střední plnost a dominují v něm 
prvky citrusových plodů,“ popisuje novinku 
sládek.
Pivní mixy Černý Citron patří  
k nejúspěšnějším produktům litovelského 
pivovaru. Originální alko i nealko verzi 
uvařili místní pivovarníci poprvé v roce 
2013. Rodina Černých Citronů se brzy se 
rozšířila do celé České republiky, už se jí 
prodalo 20 milionů půllitrů. S novinkou 
mají v Litovli stejné ambice. „Černý Citron 
nealko i Řezaný Citron jsou nápoje, které 
si vychutnají příznivci nealkoholického 
osvěžení nejen v létě. Černý Citron alko je 
zase výjimečný v tom, že nejde  
o standardní radler, tedy mix s 2 % 

alkoholu, ale o míchaný nápoj z ležáku 
s příchutí citronu a 4 % alkoholu. Chuť 
je tedy plnější než u běžných radlerů,“ 
doplňuje Petr Kostelecký.

Pivovar Litovel rozšiřuje svou rodinu úspěšných 
pivních mixů s citronem

Jedinečný nápoj namíchaný  
z čistě přírodních BIO 
ingrediencí a bez konzervantů

Nejlíp chutná chlazený

Rajec přináší harmonické kombinace chutí bylinek a lesních plodů, které 
se snoubí s pramenitou vodou RAJEC vyvěrající z hlubin Rajecké doliny. 
Sama příroda ví nejlépe, co je dobré. Proto necháváme nerušeně pracovat 
ji samotnou. Do jejích kouzel lidská ruka zasáhne až tehdy, když sbíráme 
její dary. RAJEC BIO je tak ryzím, čistě přírodním osvěžením pro tělo  
i ducha. 

Kromě jemně povzbuzujících účinků jsou ledové čaje 
skvělou volbou pro váš denní pitný režim. Všechny 
XIXO výrobky jsou vyráběné v nejmodernějších 
závodech v Evropě a hlavní složkou je přírodní 
minerální voda, která patří mezi nejkvalitnější 
minerální vody v Maďarsku. 

XIXO broskev
Broskvový ledový čaj je jedním z nejstarších  
a nejoblíbenějších produktů XIXO porfolia. 
Toto osvěžení je vyrobené z přírodního extraktu 
černého čaje, neobsahuje  žádná umělá barviva ani 
konzervační látky.

XIXO jahoda
S ohledem na milovníky jahod jsme v XIXO 
vytvořili osvěžující ledový čaj ochucený tímto 
jasně červeným ovocem.  Tento nealkoholický 
nápoj je vyrobený z přírodního extraktu 
černého čaje bez konzervačních látek  
a umělých barviv. 

HELL ENERGY přináší novinku v řadě  
ENERGY COFFEE, Double Espresso 250ml
 Vychutnejte si novinku s dvojitou dávkou 
espressa a poznejte maximální chuť 
opravdové kávy! ENERGY COFFEE je 
vyrobeno z extraktu opravdové kávy (mix 
arabiky a robusty) a mléka. Náhražky, 
konzervanty a barviva u ENERGY COFFEE 
nenajdete. 
Ochutnejte NOVINKU ENERGY COFFEE  
Double Espresso stejně jako hollywoodská 
hvězda Bruce Willis a Miss World Zuleyka 
Rivera! 

Čím si v létě zchladit 
hlavu? 

Novinkami  
z našeho  doplňkového  
prodeje

Objednávat doplňkový  
prodej PNS je opravdu 
snadné
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
Zavolejte, napište svému obchodnímu  
zástupci a objednejte si zboží u něj. 

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

Na kávu Hell si 
vyžádejte ledničku  
u svého obchodního 
zástupce

Nabízejte své nápoje chlazené. Prodáte jich 
třikrát více než nechlazených...

Nové BIO receptury obsahují:

• Koncentrát z BIO ovoce

• Extrakt z BIO bylinek

• BIO cukr

• Koncentrát z BIO ovocné šťávy 

Výborná volba pro horké letní dny,  
ať už jste kdekoliv.DPCOF210001

DPMOP210001

DPICT210001

DPICT210002

DPRAJ210001

DPRAJ210002

ALEXANDER ŠIRC
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Není konopí 
jako 

konopí

Jak objednat doplňkový  
prodej PNS?

E-shop PNS
www.eshop.pns.cz

Obchodní zástupce

Kontaktní centrum
tel.: +420 475 259 080
e-mail: kc@pns.cz

Jaká jsou pravidla pro prodej konopí? 
Jak je možné, že můžeme konopí legálně 
prodávat?
Především je třeba na pravou míru uvést 
rozdíl mezi tzv. technickým a „obyčejným“ 
konopím (marihuanou). Podle nařízení 
vlády č. 463/2013 Sb. o seznamu 
návykových látek se jako technické 
konopí (v angličtině hemp) označuje 
registrovaná odrůda, ve které zastoupení 
psychoaktivního tetrahydrokanabinolu 
(THC) nepřesahuje 0,3 % hmotnosti suché 
rostliny. Technické konopí může na poli 
o výměře do 100 m2 pěstovat v podstatě 

každý. Odrůdy s obsahem THC nad  
0,3 % naopak dle stejného nařízení 
pěstovat nesmíte. Proto je možné                  
v ČR prodávat konopí s obsahem CBD  
a s hranicí obsahu THC do 0,3 %.
Co je to CBD?
Kanabidiol (CBD) je nepsychoaktivní 
kanabinoid obsažený v rostlině konopí, 
jenž stál dlouhou dobu ve stínu svého 
psychoaktivního a omámení způsobujícího 
kolegy – tetrahydrokanabinolu (THC).
CBD je schopno působit na vícero oblastí 
v těle najednou. Kvůli tomu je obtížné 
CBD studovat, protože je skoro nemožné 

určit, jaké účinky tyto různé interakce 
společně mají. I přes nedostatek kvalitního 
klinického výzkumu (což se v současnosti 
naštěstí mění) se spousta nemocných 
uchyluje k přípravkům s vysokým 
obsahem tohoto kanabinoidu (kromě 
výše zmiňovaných přípravků lze dnes již 
zakoupit i třeba e-liquidy), aby nalezli úlevu 
od svých fyzických či psychických trápení.
Seznam zdravotních potíží, u nichž se 
terapeutický potenciál CBD ukazuje být 
nejslibnější: epilepsie, střevní choroby 
jako Crohnova nemoc, roztroušená 
skleróza, chronická a neuropatická bolest, 

Parkinsonova choroba, infekce rezistentní 
vůči antibiotikům, diabetes, lupus a další 
kožní onemocnění, artritida, deprese 
a posttraumatická stresová porucha, 
nádorová onemocnění, závislost na 
drogách.
Odkud pochází konopí, které ve svých 
produktech nabízíte?
Konopí v našich produktech pochází  
z největší části z pěstírny v ČR. Dodáváme 
však i produkty, ve kterých je konopí 
pěstované např. v Řecku, Švýcarsku, 
Kanadě a Spojených státech amerických. 
Je nějak speciálně upravováno?
Konopí v našich produktech není speciálně 
upravované, např „dostříkávané“, tak jak to 
je u jiných volně prodejných produktů na 
trhu, naopak my pracujeme pouze  
s přírodním konopím.
Jak se vaše produkty „užívají“?
Kanabidiol se dnes nejčastěji užívá ve 
formě olejů, v nichž se rozpouští konopný 
extrakt bohatý právě na CBD (tyto oleje 
obsahují i další kanabinoidy) nebo jen 
purifikované CBD (bez obsahu dalších 
kanabinoidů). V rostlinné formě jsou čím 
dál oblíbenější konopné čaje a směsi  
z odrůd technického konopí, které 
obsahují až 3–4 procenta CBD a jen 
velmi málo nebo praktický žádné THC. 
Pacienti se závažnými zdravotními obtížemi, 
jako například s různými onkologickými 
onemocněními nebo epilepsií, často užívají 
přímo extrakty s vysokým obsahem CBD  
a dalších kanabinoidů.
Mohou používat vaše produkty i děti?
Zákonná hranice pro používání konopných 
produktů s CBD není. Nicméně my 
nedoporučujeme užívat naše produkty 
dětmi, resp. necháváme to na samotných 
rodičích a účelu využití.
Slyšela jsem, že má konopí i vliv na léčbu 
covidu-19?
Ano, to může být pravda, současný výzkum 
naznačuje, že terpeny a CBD jsou účinnější 
při léčbě zánětu než kortikosteroidy.  
V Izraeli proběhla klinická studie, jejímž 
cílem bylo prokázat, že současné 
podávání CBD zvyšuje účinnost steroidů 
podávaných pacientům s covid-19 infekcí. 
Zjistilo se, že léčba s CBD zvyšuje účinnost 
steroidů u pacientů v kritickém stavu.
Dá se po vašich výrobcích omámit ?
V podstatě to není možné ani při častějším 
užívání produktů s CBD. Tak jak jsem 
uvedla v otázce výše, technické konopí 
neobsahuje prakticky žádné stopové 
množství  THC.

Jaký je rozdíl mezi lékařským  
a technickým konopím?
Hlavní rozdíl je obsah THC neboli 
psychoaktivních látek. Rostliny 
„marihuany“ obsahují vysoké množství 
THC, oproti tomu technické konopí 
obsahuje pouze stopové množství 
psychoaktivních látek, prakticky žádné.
My lékařské konopí nenabízíme, ve 
většině případů se jedná o konopí  
s vyšším obsahem THC, než je zákonná 
hranice 0,3 %, a také se nabízí na pouze 
na lékařský předpis. 
Máte nějakou radu, jak vaše výrobky 
nabízet, vystavovat, prezentovat…?
Mojí radou je, nastudovat si něco o konopí 
jako takovém obecně, potom pochopíte 
přínosy užívání konopí. Pak už pro vás 
bude jednoduché naše výrobky nabízet  
a prezentovat. Jinak co se prezentování 
týká, tak k našim produktům dodáváme 
prodejní „hady“, na kterých lze zboží 
vystavit, ale i prodejní box pro ty, kteří se 
chtějí prodeji zboží více věnovat.
Je určena nějaká věková hranice pro 
prodej vašich produktů?
Protože CBD produkty, které jsou uváděny 
na trh pro veřejnost, neobsahují THC nebo 
její zákonnou hranici 0,3 %, není při jejich 
nákupu vyžadován předpis od lékaře. 
Neexistuje ani žádný zákon určující věk 
pro nákup CBD produktů. Ve skutečnosti 
existují produkty specificky určené na trh 
pro děti a produkty pro domácí zvířata
Je doporučené datum spotřeby u vašich 
produktů?
Doporučená doba spotřeby našich 
produktů je 12 měsíců.

S konopím jsem přišla do styku před 6lety, kdy byl můj otec těžce nemocný a já jsem mu 
strašně chtěla pomoci ulevit od bolesti. Už tehdy jsem se velmi divila, proč tato květina 
nemůže být volně podávána takto těžce nemocným pacientům. Dnes jsem velmi ráda, 
že v Čechách ale i u nás na Slovensku bude CBD legální, protože má velký léčebný 
potenciál.
Dlouhé roky jsem v pracovala v mediích, jako moderátorka televize na Slovensku a když 
jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem se věnovala hlavně obchodu a svému synovi, 
jsem velmi ráda, že můžu mít vlastní společnost, která prodává  a dováží CBD produkty.

Andrea Usiaková 
majitelka firmy Nicelady s.r.o.
e-shop: www.canabisworld.cz

Užívání CBD látky je stále populárnější. Jeho terapeutický potenciál je opravdu široký. 
Proto jsme rádi, že i náš doplňkový prodej rozšiřujeme o nové produkty. Spojili jsme 
se s firmou Nicelady, která již nějaký ten pátek na českém „konopném“ trhu působí. 
Vyzpovídali jsme její majitelku Andreu Usiakovou, která za tím vším stojí. A jestli vám 
přijde její tvář povědomá, tak nejste úplně vedle. Na Slovensku pracovala dlouhé roky jako 
moderátorka televize a např. uváděla slovenskou podobu pořadu Peříčko (Laskanie).

CBD tinktura borůvka 
DPCBD210007

DPCBD210003

DPCBD210005

DPCBD210004

DPCBD210001

CBD Nano tinktura 
DPCBD210006

Konopné květy
Konopné CBD květy v bio 
kvalitě jsou nejběžnějším 
a nejdostupnějším 
„nosičem“ kanabinoidů, 
terpenů, fytokanabinoidů, 
pro lidský organismus 

zcela přírodní cestou. 

Vaporizace těchto přírodních bylin má 
nejrychlejší nástup účinků  
z celého spektra CBD nebo 
CBG produktů. 

CBD tinktury
Malé nanočástice mají 
velmi vysokou tkáňovou 
propustnost a mají vysokou 
účinnost. Nano CBD je až 
10x efektivnější než běžné 
CBD oleje.  Aplikujte pod 
jazyk nebo přimíchejte do pití 
či jídla.

 
• Protizánětlivé
• Ulevuje od bolesti  
a od stresu
• Není psychoaktivní 
(bez THC)
• Laboratorně 
testováno & vegan 
produkt

ALEXANDER ŠIRC
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Břéťa u nás pracuje jako obchodní 
zástupce od července 2019. Dříve 
pracoval na stejné pozici  
u vydavatelství Vltava Labe media 
a hodně úzce pracoval i s PNS. Na 
otázku, co ho na tom všem stále 
baví, nám odpověděl: Každodenní 
kontakt s lidmi a práce přímo  

v terénu. Ale i možnost na sobě 
pracovat a rozvíjet své vlastní 
schopnosti. Se svými trafikanty 
má stále co řešit. Ale ty top 
nejčastější témata jsou dodávky 
tisku, reklamace remitendy, 
objednávky doplňkového zboží  
a také nový portál mojePNS.

Do trafik až na konec světa
Břetislav Suk, náš milý kolega, mě vzal jeden den s sebou na cesty. Jeho rajonem je Trutnovsko, 
Hradecko, Náchodsko, Pardubicko a Rychnovsko. Nádherný kraj, který je nejen malebný, ale 
kde máme i skvělé a sympatické obchodní partnery. 
Byla radost se s nimi potkat. Díky, Břéťo, za skvělé 
průvodcování!

Každého do 
party neberu
Setkání s Radkem Šebrlem, majitelem velkoobchodu a nemalého počtu 
franšízových trafik, bylo zážitkem. Člověk, kterému jeho byznys vzkvétá i v tuto 
nelehkou dobu. To, že ho jeho práce baví,  je vidět po celý čas, když si spolu 
povídáme. Má elán, vizi, spoustu plánů do budoucna a kolem sebe lidi, které by 
mu leckdo záviděl.

Začátky nikdy nejsou lehké, jaké byly ty 
vaše?
Vše začalo před asi pětadvaceti lety 
prodejem „žertovných“ předmětů.  
K tomu jsem postupně přidal zábavní 
pyrotechniku a velkoobchodní prodej 
cigaret. Dodnes toto zboží máme  
v nabídce. Sortiment se neustále 
rozšiřoval, přibrali jsme alkohol, cukrovinky 
a další produkty. V té době jsem zjistil, 
že jenom cigarety firmu velkoobchodně 
neuživí. Koupil jsem halu, zrekonstruoval ji 
a začal se soustředit i na gastro produkty. 
Původně jsem trafiky provozovat nechtěl, 
ale když začaly být dohady se zákazníky 
o halíře na dodávaných cigaretách 
každodenním rituálem, rozhodl jsem se, že 
si je budu prodávat sám ve svých vlastních 
trafikách. Dnes máme velkoobchod, 
25 trafik a dvě prodejny potravin ve 
východních Čechách. Tři trafiky jsou  
s vlastními zaměstnanci, ostatní máme  
v systému franšíz. Je to tak výhodnější pro 

obě spolupracující strany. Nikoho nelimituji 
sortimentem a každý si do prodejny může 
vzít zboží, které po něm jeho zákaznici 
požadují.

Jakou šanci trafikám dáváte?
Prodej tisku se bude neustále snižovat. 
V dnešní době si přečtete hlavní zprávy 
již ráno při snídani na mobilu nebo jiných 
zařízeních, aniž byste museli chodit do 
trafiky. Rozhodně se musíme přizpůsobit 
době. I PNS rozšířila své porfolio o e-shop 
s dalšími produkty.

Mít jakýkoliv obchod je starost. Jak se 
o své i franšízové trafiky staráte vy? 
Všechny naše prodejny jsme se snažili 
plně zrekonstruovat, aby k nám zákazníci 
rádi chodili. Podstatou všeho je hlavně 
sympatická a komunikativní obsluha. 
Minulý rok jsme například společně se 
firmou PMI otevřeli trafiku (IQOS store)  
v Trutnově na pěší zóně, která působí jako 
prodejna z budoucnosti. Když tam vejdete, 

i přesto stále poznáte, že jste  
v trafice. Mám z toho obrovskou radost  
a jsem na tuto prodejnu velmi pyšný, stejně 
jako na ostatní. Každá naše prodejna je 
jedinečná. Limitem je velikost prodejní 
plochy. Větší prodejny vedou kompletní 
sortiment včetně nápojů, vína a piva a 
co největšího výběru tiskovin. Prodejny 
s menší plochou, které jsou limitované 
prostorem, si musí najít své zákazníky na 
jiném doplňkovém sortimentu. 

Co na to zákazníci? Vnímají změnu?
V podstatě vždy z obchodu musí být 
zřejmé, že se jedná o trafiku. Ať ji uvnitř 
vybavíte jakýmkoliv zbožím, musí na 
zákazníky v základě tak působit. Pokud 
prodejnu zmodernizujete, tržby budou 
vyšší, protože se v obchodě musíte jako 
zákazník cítit dobře. Ale nejvíce záleží na 
personálu prodejny. Na jejich chování  
k vám. Například v Pardubicích jsme s PMI 
otevřeli jeden z prvních IQOS obchodů.  

Jiřina Doležalová
Denisovo náměstí, Dvůr Králové
franšíza 

Jak se vám prodává v době covidní?
Kupodivu lépe než kdykoliv jindy. Je 
to tím, že nabízíme široký sortiment  
a přizpůsobujeme se tomu, co 
zákazníci v tu dobu potřebují. A to 
nám zvyšuje samozřejmě obrat. 
Lidé nemusí jezdit nikam daleko 
a hodně seženou u nás. 
Jak se vám spolupracuje s panem 
Šebrlem?
No samozřejmě, že dobře . 
Hodně oceňuje, když se snažíme 
přicházet stále s něčím novým, 
přizpůsobovat se požadavkům 
zákazníků. 
Využíváte portál mojePNS?
Teď s tím začínáme. Těším se, že to 
bude jednodušší, rychlejší. 
Léto je za rohem. Připravujete se na 
něj nějak?
Spíše se připravujeme na zimu. 
Třeba tu máme brikety . V létě jde 
hlavně chlazené pití, zmrzlina, ale to 
všechno nabízíme celoročně.  

IVA BEJČKOVÁ

Působil chladně a se zaměřením jenom na 
jejich nové produkty neměl ekonomický 
smysl. Zákazníci to nevnímali jako trafiku, ale 
spíše jako optiku. Nakonec jsme museli celou 
prodejnu předělat, aby zákazník poznal, že se 
jedná o trafiku. Zafungovalo to.

Jaké máte plány do budoucna, budete se 
rozšiřovat?
Moje vize je najít další schopné partnery, jen 
tak rozšíříme naši síť prodejen. Žádný limit  
v počtu provozoven nemám. Je radost 
prodejny rozvíjet, vylepšovat a vidět výsledek 
snažení celého týmu. Když si vzájemně 
sedneme, má smysl spolupracovat. 
Na vzájemné spolupráci s ostatními mám 
postavený svůj byznys. U partnerů oceňuji 
slušnost, energii a chuť stále něco vylepšovat. 
Kompletně vybavíme prodejní prostor,  
od nábytku po kompletní prodejní systém až 
po zboží. Partneři, kteří s námi spolupracují, 
mají čas se plně věnovat obchodu. Hledám 
lidi, které obchod baví a chtějí se posunout 
vpřed.

Jak poznáte na první dobrou dobrého 
obchodníka?
Zatím jsem měl většinou štěstí, ale i tak 
bylo několik spoluprací ukončeno. Ne vždy 
odhadnete toho pravého. Obchodníkem se 
člověk narodí...

Co vy a naše firma PNS?
S PNS spolupracujeme bez větších problémů 
od samého začátku. Jsme propojeni i jako 
dodavatelé. Dodáváme zboží do vašeho 
doplňkového sortimentu a na e-shop. 
Co nás ale velmi trápí a časově zatěžuje, 
jsou balíky neprodejných časopisů, které 
chodí na prodejny.  Někdy v naprosto 
nesmyslném množství, které z velké většiny 
ani nevystavujeme a posíláme zpět. Není to 
přímo o nevůli zboží vystavit, ale někde jsou 
prodejny omezené prostorem. 
Máme skvělého obchodního zástupce od PNS, 
který je nám k dispozici, kdykoliv potřebujeme 
něco většího vyřešit. Spolupráce s ním je 
profesionální.

Doba covidová je zvláštní. Některý byznys 
vzkvétá, jiný uvadá. Jak si stojí vaše 
provozovny?
Celkově máme výsledky více než dobré. Je to 
tím, že jsme pružní a snažíme se přizpůsobit 
požadavkům zákazníka. Nezůstat stát na místě 
a neustále pracovat na nových nápadech. 
Většina našich prodejen má větší tržby. Přišli 
k nám noví zákazníci, které jsme si dokázali 
udržet.

trafika v Trutnově
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IQOS VEEV   
nová alternativa cigaret

Oproti známému zařízení na zahřívání 
tabáku IQOS je IQOS VEEV elektronická 
cigareta, která odpařuje nikotin  
z e-kapaliny. Bezdýmné výrobky jsou 
budoucností, která ve srovnání s klasickými 
cigaretami snižuje zdravotní rizika plynoucí 
z jejich užívání. 
Nemoci spojené s kouřením způsobují 
především škodlivé látky v cigaretovém 
kouři vznikající při hoření cigarety. Ten 
obsahuje až 6000 chemických látek, 
z nichž zdravotnické organizace určily 
přibližně 100 škodlivých látek, které 
mohou způsobit vážná onemocnění 
související s kouřením. Samotný nikotin 
obsažený v tabáku není primárním 
původcem nemocí spojených s kouřením 
– je to přírodní sloučenina obsažená  
i v dalších rostlinách, například v rajčatech 
nebo paprikách. Má stimulační a uvolňující 
účinky, není však bez rizika a je návykový.   
IQOS VEEV byl navržen ve Švýcarsku  
a 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. 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. 
Na český trh přišly v dubnu také nové 
ovocné příchutě Sunglow mix (exotická 
aromatická chuť), Red mix (sladká a jemná 
chuť) a Mauve mix s výraznou tropickou 
chutí.  
Společným jmenovatelem všech zařízení 
IQOS je, že v nich nedochází k hoření 
tabáku. Právě nižší teplota je klíčem ke 
snížení rizika. Hoření cigarety probíhá při 

teplotě 
až 
900 oC, 
ovšem 
zařízení IQOS 
zahřívá tabák 
pomocí unikátní čepele 
z keramiky, zlata a platiny na teplotu 
300-320 oC, a IQOS VEEV odpařuje 
nikotin z e-kapaliny při teplotě                           
200-220 oC. Zatímco cigaretový kouř je 
směsí škodlivých a potenciálně škodlivých 
látek včetně dehtu, aerosol produkovaný 
zařízeními řady IQOS obsahuje o 95 % 
méně škodlivin a je složen převážně  
z vodní páry, nikotinu a glycerinu.

Bezdýmné alternativy jsou také 
ohleduplnější ke svému okolí – pevné 
částice cigaretového kouře ulpívají na 
rukou, vlasech, oblečení a okolí, ovšem 
kapalné částice aerosolů se odpařují 
a nikde neulpívají. Díky tomu všechna 
zařízení IQOS prakticky vylučují pasivní 
kouření a nemají negativní vliv na ovzduší  
v místnosti, kde se používají. 
Philip Morris International vyvíjí bezdýmné 
produkty jako lepší alternativu pro dospělé 
kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření 
cigaret. 

Dospělí kuřáci, kteří chtějí vyměnit klasickou cigaretu za její moderní bezdýmné alternativy, 
mají v České republice od letoška možnost používat další výrobek z rodiny IQOS. Je jím 
elektronická cigareta IQOS VEEV vyvinutá společností Philip Morris International.

Jak to všechno začalo?
Před šesti lety jsem se stala paní 
trafikantkou. Vlítla jsem do toho po hlavě. 
Bez zkušeností. Já, zapřísáhlý nekuřák . 
Domluvila jsem se s svou snachou, že do 
toho půjdeme nakonec spolu. 

Baví vás to i po těch letech?
Moc nás to baví. Mě především kontakt 
s lidmi. Je to úžasný. Spousta lidí si sem 
přijde popovídat, někdy fungujeme i jako 
nádražní úschovna. Pokud to nejsou děti  
a psi, tak to rádi uschováme . I turisté 

jsou skvělá kategorie zákazníků. Když bydlí 
tady vedle v hotelu a chodí k nám každý 
den pro noviny, tak před odjezdem jdou 
nakoupit dárky pro vnoučata. (Pozn. red.: 
trafika paní Němcové patří mezi největší 
odběratele dětského zboží  
z našeho doplňku). 

Co je pro vás nejtěžší?
Je to stále stejné. Chyby ve zpracování 
remitendy. Řeším to s PNS třeba na 
třikrát, než se to vyřeší. A druhá věc je 
přezásobení některými tituly, mnohdy 
neprodejnými. Bohužel nemáme 
provozovnu nafukovací a na všechno místo 
zkrátka není. Zvlášť, když se jedná  
o neprodejné zboží. 

Co portál mojePNS? Využíváte?
Jsem zaregistrovaná a těším se, až se spustí 
reklamace na remitendy. To bych opravdu 
využila. 

Co s vámi dělá covidní doba?
No bohužel jsme o třetinu níže s tržbami. 
Turisté nám moc chybí. Ti většinou jezdili 
již od dubna do listopadu. A je vidět, že  
i místní méně nakupují. 

Vyšel vám vstříc pronajímatel s nějakou 
úlevou? 
Ne, to ne. Tady je nájemné stále stejné 
již řadu let. Máme malou provozovnu, 
vlastně kromě závěsu a mini skládku bez 
jakéhokoliv zázemí. 

Jak se připravujete na letošní léto?
Základ je mít dostatek pohledů, známek  
a map. Tak snad bude turistická sezóna už 
zase vydařená. Vždyť tady je tak krásně!

Tak hodně štěstí!

Chodí se k nám 
nejen pro noviny
Až pojedete na výlet do Broumova, 
stavte se v trafice na Mírovém náměstí. 
Tam najdete usměvavé majitelky Moniku 
Dvořákovou a Irenu Němcovou. Je to malá rodinná trafika, kde je využito každé 
místečko, aby se tam vešlo všechno, co taková správná trafika má nabízet. 

IVA BEJČKOVÁ
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Cílem WE|DO je změna trhu  
v oblasti doručování balíkových 
zásilek soukromým osobám. 
Pro WE|DO je jasnou prioritou 
pohodlí zákazníka, který má 
možnost řídit dodání zásilky podle 
svých aktuálních potřeb. A nejen 
to, ve WE|DO v současné době 
pracují na tom, aby zákazníci měli 
plnou kontrolu nad doručováním. 

WE|DO umožní svým 
zákazníkům výběr  
z široké nabídky služeb, 
jako je změna doručení, 
spojování zásilek  
a další, a to vše snadno  
z mobilu.

WE|DO  
nový hráč na poli logistiky

Doručování 
zásilek do 
výdejních 
míst je stále 
populárnější

Po Zásilkovně vám v tomto čísle představujeme další společnost, se kterou spolupracujeme 
na výdejních místech. WE|DO oficiálně vstoupila na český trh 2. listopadu 2020, 
nahradila společnosti In Time a Uloženka, které k tomuto dni zanikly. Vznik WE|DO 
rozhodně není pouhým přejmenováním, WE|DO je nová firma s novou identitou, 
ve které se nekompromisně zaměřují na koncového zákazníka-příjemce zásilek. Plánem WE|DO je rozšiřování sítě 

výdejních boxů a výdejních míst. Počet 
výdejních míst by se tento rok měl 
zdvojnásobit. S tímto plánem WE|DO 
výrazně pomůže spolupráce s PNS, která 
začala již v listopadu loňského roku. Víc 
výdejních míst znamená pro zákazníky 
WE|DO víc způsobů vyzvednutí zásilek. 

A přesně takovou příležitost spolupráce 
WE|DO s PNS nabízí.
Spojení WE|DO a PNS přinese výhody 
zákazníkům obou společností. Nově 
vznikající síť plánuje využít pro rozvoj 
svých služeb v oblasti adresné distribuce 
listovních zásilek i PNS. Díky novým 
zákazníkům, které do výdejních míst PNS 

pošle WE|DO, prodejcům pomůže rozvíjet 
jejich podnikání a získávat nové zákazníky, 
kteří se budou do provozoven vracet, 
i když si zrovna nepůjdou vyzvednout 
svůj balíček. Spolupráce s PNS se teprve 
rozjíždí, ale v rámci strategie rozvoje 
společnosti WE|DO dává velký smysl. 

Chcete se stát výdejním místem WE|DO?
Je to jednoduché. Kontaktujte svého obchodního zástupce PNS, který vám sdělí všechny potřebné informace. Společnost WE|DO 
vás následně vyškolí a poskytne veškerou technickou podporu. 

V letošním roce WE|DO investuje do 
zásadní modernizace a rozšíření své 
přepravní sítě, a to prostřednictvím 
nového centrálního překladiště zásilek 
a regionálního depa, jehož stavba 
odstartovala tento měsíc. Centrální 
překladiště vzniká na 34. km D1.  
Budova haly s téměř 9 000 m2  
zastavěné plochy a dalšími 12 000 m2 
venkovní manipulační plochy bude 
vybavena supermoderní technologií 
na automatické třídění zásilek. První 
zásilky by z nového překladiště měly 
k zákazníkům vyjíždět na jaře příštího 

roku. 

WE|DO je jediným logistickým 
operátorem na českém trhu, který svým 
zákazníkům nabízí tři způsoby doručení:

 � přímo na adresu

 � do výdejního místa

 � do výdejního boxu 

K doručování na adresu využívá síť:

 � 300 kurýrů

 � 1 000 výdejních míst

 � 100 výdejních boxů



PROFIL

16 17

PROFIL

Prázdniny 
patří dětem

  Tradiční
    časopis
 předškoláků 2

2021

MyjemeMyjeme
podlahupodlahu

             Hra na
             detektivy

Vystřihovánky

Jaro u Káji

 Procvičování
 čísel 33

Učíme se
písmenaB

3
9

,–
 K
č

33 Kč

Zvedněte kotvu! 
Vyplouváme... 

Červen 2021

Lokomotiva pro čtyřleté
Čtyřdílná kolekce Lokomotiva pro 2leté, 
3leté, 4leté a 5leté děti byla připravena 
na základě didaktického programu pro 
mateřské školy. Zajímavé a různorodé 
úkoly pomůžou Vaší ratolesti nabývat 
nové vědomosti a pojmy, naučí je 
logickému myšlení, zdokonalí jejich 
pozorovací schopnosti a představivost. 
Hezké obrázky a nálepky zpříjemní 
zábavu a umožní dětem rozvíjet se 
pomocí hry. 

Pejsek a kočička
Tradiční časopis předškoláků Pejsek  
a kočička je měsíčník, ve kterém se děti 
mohou seznámit nejen s příhodami 
svých hrdinů, ale vyzkoušet si první 
omalovánky nebo vystřihování. 
S pomocí rodičů pak mohou děti slepit 
první hračky, procvičí si i nácvik tahů tak, 
aby jim časem ve škole šla písmenka od 
ruky. Pomáhá tak nejen zábavě, ale  
i vzdělávání. A to už stojí přece za to.

Méďa Pusík
Čtenáře předškolního a mladšího 
školního věku těší již 30 let parta 
veselých zvířecích kamarádů vedená 
nerozlučnou dvojkou - méďou Pusíkem 
a pejskem Bellem. Na 36 stranách 
časopisu najdou děti příběh, omalovánku 
s úkoly, pracovní sešit, dvojstránku 
grafomotoriky, logopedii, malované čtení, 
tvoření a spoustu úkolů zaměřených na 
postřeh a logiku. To, co Méďu Pusíka 
odlišuje od ostatních časopisů pro děti, je 
tematické zaměření každého čísla, které 
seznamuje čtenáře se světem kolem nás. 
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                   Pro tvořivé děti

tvořihrátky
včelička z vajíčka

skládáme origami
–––

motáme quilling

KreaTIvNí DíLNa

22 6

10

* košík plný kvítků
* barevní zajíčci
* jarní girlanda

kouzlení s nůžkami

✄

dokreslovačky
omalovánky

24

Zvířata v ZOO
Vodní omalovánky – fungují na 
jednoduchém principu, stačí vzít 
štětec s vodou a navlhčit předkreslené 
obrázky, které se okamžitě obarví.

Rozmarýnka
Čtvrtletník pro všechny tvořivé děti 
přináší nově na 52 stranách nápadité 
návody s fotopostupy, které jsou 
určené jak nejmenším dětem (od  
3 let), tak těm starším. V časopise děti 
najdou také dostatek prostoru pro 
vlastní kreslení a malování. Pomáhá 
rodičům, oceňují ho rovněž učitelé 
v MŠ/ZŠ, vychovatelé ve školních 
družinách apod. Letošní první číslo 
v nové grafické a obsahové podobě 
zaznamenalo úspěch ve zvýšeném 
prodeji a získalo pozitivní ohlasy od 
čtenářů. 

... s primáčkem a jeho partou
         na statek ve slunečné!

Ahoj kamarádi!
Pojďte s námi

na statek
ve Slunečné!

Počítánky

MiniPedie

Angličtina a další

Parádní hra

uvnitř. 

Lorem Ipsum

Primáček
Ve druhém letošním čísle vás Primáček 
a jeho kamarádi vezmou na statek 
ve Slunečné. Podle čísel si vybarvíte 
krásný obrázek se zvířátky, zahrajete si 
Slunečnou hru a v tradiční Minipedii 
se dozvíte, jak to na statku chodí 
během celého roku. Primáček vám 
také prozradí, jak si můžete vypěstovat 
zdravé a chutné klíčky. Tradičně vás 
čekají také lekce angličtiny a kreslení, 
spousta hádanek, sudoku, spojovaček 
a bludišť. Navíc figurka a vstupenka do 
muzea. 

Velká kniha luštitele
Léto je obdobím dovolených a školních prázdnin, na které se 
děti bezesporu velice těší. Hry a zábava je s tímto obdobím 
neodmyslitelně spjata. Radostné chvíle můžete také zažít při 
zdolávání křížovkářských výzev se svými dětmi i vnoučaty 
s titulem Velká kniha pro malé luštitele, který vychází již 
osmnáctou sezónu.

Zábavný a hravý Čtyřlístek 3
Připravili jsme třetí pokračování knížky, 
která je plná her, luštění, vystřihování, 
vybarvování a skládaček! Děti budou při 
práci s touto edukační knihou rozvíjet 
zábavnou formou své schopnosti. 
Průvodcem jim přitom budou jejich 
kamarádi ze Čtyřlístku.

Koníček
Časopis je zaměřený na holčičky ve věku 5–10 let. V každém 
čísle se holkám představí jedno koňské plemeno, dále v něm 
najdou informace o nějakém zajímavém místě. V časopise 
jsou kvízy, plakát, soutěž o ceny a módní Lollipopz okénko. 
Některé stránky se aktuálně mění (např. Velikonoce, jarní 
květiny, stromy, výroba něčeho…).

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ spol. s r. o.

Na Klikovce 922/5
140 00 Praha 4
tel.: 734 490 804
email: obchod@ctyrlistek.cz
www.ctyrlistek.cz

Provedení: barevná laminovaná  
obálka v měkké vazbě (V2), 64 stran
Formát:  210 × 297 mm (A4)
Celobarevná výprava 
Doporučená cena vč. DPH: 99 Kč
EAN: 978 80 87849 51 4 02
Balení:  po deseti kusech
Pavla Němečková

Nabídka barevné publikace  
ZÁBAVNÝ A HRAVÝ ČTYŘLÍSTEK 3
Připravili jsme pro Vás třetí pokračování knížky, která je plná her, luštění, vystřihování, vybarvování 
a skládaček! Děti budou při práci s touto edukační knihou rozvíjet zábavnou formou své schopnosti. 
Pomocí různých úkolů si osvojí grafomotoriku, logické uvažování, představivost a mnoho dalších  
dovedností. Průvodcem jim přitom budou jejich kamarádi ze Čtyřlístku. 
Texty redakce, kresby Jaroslav Němeček.

Lenošení s dětmi u vody je relax pro všechny  
z nás. A ještě když je k tomu skvělý časopis, který je 
zabaví, není co řešit. Přinášíme novinky na letní čtení, 
vyrábění, luštění či omalovávání pro děti a nejen je.

ŠÁRKA ŘÍHOVÁ
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NETRADIČNÍ TIPY  VÝLETY DO OKOLÍ  MÍSTNÍ NEJ

Evropská města
Lidé a Země

AMSTERDAM  ANTVERPY  BARCELONA  BASILEJ  BERGEN  BILLUNDBRUGGY  BRUSEL  DUBLIN  EDINBURGH  FLORENCIE  KODAŇ  KYJEV 
LISABON  LONDÝN   LVOV  LYON  MADRID  MALAGA  MARSEILLE NEAPOL  OSLO  PAŘÍŽ  PORTO  RIGA  ŘÍM  SOFIE  STOCKHOLM  VALENCIE
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ROčNÍK 70
99 Kč / 4,99 €

+ Sedmička nedoceněných

Léto a cestování patří neodmyslitelně k sobě. A inspirace, kam 
se vydat pěšky, na kole, autem či po vodě, se vždycky hodí. 
Proto představujeme časopisy, které jsou pro letní dovolené jako 
stvořené. Seznamte se a svým zákazníkům nabídněte k časopisu  
i rovnou nějaký ten tip na cestu.

Stále je co 
objevovat

LX/133cena: 60 Kč/2,99 €
4/2021

Poutní 
místo 
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Česko-polská HřebenovkaTéma čísla

ˇ

vychází od roku 1889Casopis Turista

Kampa a Ner
udovy lásk

y

Kašparova chata KČST  

na Adamově vrchu

Jiří Rohlík:  
Život s turistickou mapou 

a značkařským štětcem

Tajemství hradu Vildštejna

ˇˇ
ˇ

Vůznice  
– poklad Krivoklátskaˇ

Vousatá světice u Zahrádek
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2/2021horolezectví • vysokohorská turistika • treking • feráty • skialpinismus • MTB

Na horách Montenegra
Durmitor,  

Albánské Alpy, Komovi

Radek Jaroš II. SalmhütteSentiero Romana

Ženy a alpinismus I.

Rozhovor s Karmen Karničar/Klaura

Zásahy bleskem II.

Hory a ostrovy – Malé Antily

Novinky v outdoorovém vybavení

82 Kč / 3,99 €
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Příští číslo vychází 3. 6. 2021

… i doma je co objevovat

Extra

velká příloha
Naše země s nadhledem

ADAM 
PLACHETKAmezi operou 

a vinohradem
Moravská duchovní metropole OLOMOUC

PŮVAB OHÝBANÉHODŘEVA

LOVCI LOVCŮ MAMUTŮ

Číslo 2/2021, dvouměsíčník, ročník XlV. ■ 55 Kč

Pádler
Pádler je jediný vodácký časopis 
v Česku a na Slovensku a píší ho 
vodáci pro vodáky. V Pádlerovi si 
najdou svoje všichni, kdo se rádi 
pohybují po vodních hladinách  
s pádlem v ruce, od vodních  
turistů až po milovníky divoké vody.
Pádler 02/2021 přináší dva 
velké rozhovory s vodáckými 
osobnostmi. Z české scény je to 
Míla Pražák, majitel velké vodácké 
půjčovny a jeden z nejaktivnějších 
bojovníků za práva vodáků na 
českých řekách a ze světa nám 
poskytl rozhovor hvězdný kajakář 
Aniol Serrasolses. Nezapomínáme 
na české řeky a evropské řeky — 
Kamenice, Sázava, Oskava, Inn či 
řeky údolí Val Sessia a podíváme 
se i do exotických míst, jako jsou 
Patagonie nebo severní Kanada.

Časopis Lidé&Hory
Časopis určený všem milovníkům 
alpinismu a volnočasových aktivit, 
který vstoupil letos do dvacátého 
roku své existence. Členem 
redakčního týmu časopisu se 
v tomto roce stal i populární český 
horolezec a himálajista Radek Jaroš. 
Celým letošním jubilejním 20. 
ročníkem časopisu bude čtenáře 
provázet Radkovo vyprávění o jeho 
cestě za dosažením nejvyšších 
vrcholů planety. Autorsky 
s časopisem spolupracují i další 
známí odborníci na alpinismus a na 
volnočasové aktivity z mnoha míst 
v Evropě – ze Slovinska, Rakouska, 
Německa, Itálie i USA.
Jako každoročně budou v celém 
ročníku 2021 čtenáře doprovázet 
další zajímavé náměty a odborná 
témata. Mezi taková patří např. 
informace o aktuálních zimních 
i letních výstupech v horách 
celého světa, předkládány budou 
návrhy a tipy na zajímavé treky, 
představovány budou osobnosti 
alpinismu z celého světa např.  
i formou zajímavých rozhovorů.

Moje země
Moje země je magazín věnovaný České republice. Přináší pestré  
a živé informace z naší současnosti i historie, aktuální a podrobné 
průvodce regiony, netradiční reportáže, tipy na výlety, přírodní 
zajímavosti, národní poklady, setkání s výjimečnými osobnostmi, mapy.
Moje země sází na propracovaný, čtivý a objevný text a působivou 
obrazovou stránku s využitím špičkových autorských fotografií.
Moje země vychází třináctým rokem.

Časopis Turista je jedním  
z nejstarších dosud 
vydávaných periodik  
u nás v Česku. První číslo 
časopisu vyšlo již  
4. února 1889.  
V roce 2019 jsme si 
připomínali 130 let 
existence tohoto  
s Klubem českých 
turistů propojeného 
časopisu (vlastníkem 
časopisu je KČT). 
Od samotného 
začátku až do dnešní 
současnosti je 
časopis zaměřen 
na šíření myšlenek 
organizované 

turistiky, na poznávání 
přírody, historie, kulturních památek  

a zajímavostí naší české krajiny. 

 

Od roku 2017, kdy se vydavatelem  
a zhotovitelem časopisu stala společnost 
Lidé&Hory, s.r.o., se programová náplň 
časopisu rozšířila z 68 stran na 84 stran. 
Součástí časopisu se stalo několik zajímavých 
a velmi sledovaných seriálových rubrik 
spojených s přírodou i historií naší země.  
K takovým velmi oblíbeným seriálům patří 
Chaty KČT. Mezi zajímavé a čtenářsky 
vyhledávané patří rovněž seriály Poutní místa 
v Česku, Vrcholy Česka nebo Za aristokraty.  

V každém aktuálním čísle jsou čtenářům 
předkládány zajímavé náměty a tipy na výlety 
třeba pro rodiny s dětmi, na jednodenní túry  
i vícedenní putování po Česku. 

Evropská města
speciál časopisu Lidé a Země

Čím vás dokážou překvapit provařené stálice jako Londýn, Paříž 
nebo Řím? Proč byste se měli vydat do Billundu, Antverp nebo 
Lvova? Speciál měsíčníku Lidé a Země přináší příručku plnou tipů, 
ke které se můžete vracet bez ohledu na roční období. Dozvíte se, 
co byste neměli minout, kde si dopřát ty nejlepší místní speciality, 
kam vyrazit na výlet do okolí. To vše je okořeněno hrstí málo 
známých, někdy až bizarních zajímavostí z historie. Průvodce po 
třech desítkách evropských měst doplňují doporučení, kde nejlépe 
zabavíte děti, kam se můžete uchýlit za deště nebo kde najdete 
osvěžující dotek přírody.

Cyklovýlety
30 prověřených tras pro 
jednotlivce, pro rodiny s dětmi, 
zkušené i sváteční cyklisty, pro 
klasická treková nebo horská kola  
i elektrokola. 
Z daného místa se lze vydat na 1-3 
celodenní výlety. Doplněno  
o ověřené tipy na ubytování, jídlo, 
památky a atrakce v okolí. Popisy 
tras, délka a náročnost, mapy, 
výškové profily a QR kódy 
s možností načtení do mobilní 
aplikace pro navigaci na trase.

ŠÁRKA ŘÍHOVÁ

Turista
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O KOM SE MLUVÍ

IVA BEJČKOVÁ

Umíme 
jít na sílu

Musíme zastavit rozvrat státního rozpočtu,
říká kandidát Pirátů na premiéra Ivan Bartoš

Ve spolupráci s

4

www.tydenikeuro.cz
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B Ř E Z E N  -  D U B E N  2 0 2 1   I   9 5  K č  /  3 , 8  €

V Á C L A V  N E U Ž I L
Originál na jevišti, na plátně i v životě natočil 

velkofilm, který ještě nikdo neviděl.  
Jeho tajemství udržel.

Stavitelé 
chrámů 

S  Č E S K Ý M I  A R C H I T E K T Y  

O  S V Ě T O V Ý C H  T R E N D E C H ,  

D O M Á C Í C H  Z Á K A Z N Í C Í C H  

A  D O B O V Ý C H  P Ř E Š L A P E C H 

Zabíjení  
času

R O Z T O D I V N É  O B R Y S Y  

P R O K R A S T I N A C E  

N A  H O M E  O F F I C E  

V  D O B Ě  P A N D E M I C K É 

Jak se stal Miloš Štěpař vydavatelem 
časopisů?
Někdy v roce 2015 jsem vedl menší 
marketingovou agenturu, kde jsme pro 
klienta z módní branže vyráběli B2C 
časopis. Původním záměrem bylo udělat 
hezké noviny o pár stranách, které by 
chodily výhradně na databázi stálých 
zákazníků. Jenže materiál se nám začal 
neřízeně rozmnožovat takovým tempem, že 
jsme před sebou najednou měli nějakých 
130 stran obsahu. Výsledek se mi líbil 
natolik, že jsem si řekl, že by skoro stálo 
za to jít s ním na stánky. Tak vzniklo naše 
první magazínové dítě Muži v Česku.

Jaké tituly máte ve vašem portfoliu a proč 
právě toto složení?
Obecně platí, že spíš než masové tituly nás 
zajímají tituly s kvalitní, bonitní a dobře 
definovanou čtenářskou skupinou. Tomu 
odpovídá naše portfolio, ve kterém jsou 
již zmínění Muži v Česku, dále měsíčník 
zaměřený na segment luxusu Dolce Vita, 
který jsme v minulém roce koupili od 
Mafry, a nakonec týdeník Euro.

Máte pro nějaký z nich větší slabost?
Neřekl bych. Je pravda, že Muže v Česku 
jsme si vypiplali od nuly, takže k němu 

možná podvědomě inklinuji více, na 
druhou stranu v posledních měsících 
moji pozornost zaměstnává, logicky, spíše 
poslední přírůstek naší rodiny - týdeník 
Euro.
 
Co vás vedlo k tomu, že jste časopisu 
EURO vdechl nový život?
Ve zkratce prostě to, že jde  
o nejčtenější týdeník ve svém segmentu  
a bylo by trestuhodné nechat ho 
zaniknout. Jako středně velké vydavatelství, 
které funguje bez všech možných 
publisherů a dalších „overheads“,  jsme ho 
navíc schopni dělat efektivně a dovolím si 
tvrdit, že snad i kvalitně. 

Jaké máte plány s vydavatelstvím do 
budoucna?
Exponenciální růst je náš kamarád. 
Máme v plánu ještě několik titulů 
přidat. Často se opakuje taková 
mantra, že tisk pomalu umírá, ale to 
je prostě nesmysl. Stačí se podívat 
do Německa. Trend je jednoznačný:          
v době, kdy zpravodajské tištěné deníky 
pomalu končí, se na druhou stranu 
otevírá neuvěřitelně široký vějíř pro 
konkrétní seriozní měsíčníky  
o cestování, jídle, sportu, 

módě, přírodě, motorech, politice atd. 
Velké fotky, nadčasové informace, 
novinářská personifikace. Tam je cesta  
a tou cestou chceme jít.

Co je vaše noční můra ve spojení  
s vydáváním časopisů?
Klasicky uzávěrky.

Co vás naopak ve vaší práci nakopává?
Paradoxně také uzávěrky. Nejlépe se 
pracuje pod tlakem. Letos jich máme 
nějakých 62, pokud správně počítám. 

Pozvání 
do dobré 
společnosti

Týdeník Euro vychází od roku 1998 a stal se v České republice 
nejprodávanějším časopisem svého druhu. Tento časopis  
o ekonomice přináší spoustu důvěryhodných informací, analýzy  
a komentáře, reaguje na ekonomický a politický vývoj doma  
i v zahraničí. Obsahuje zajímavá srovnání ze světové ekonomiky, 
profily manažerů a vlastníků. Magazín také sleduje situaci  
v telekomunikacích a informačních technologiích, na trhu realit,  
v energetice, dále například ve vědě, v dopravě a službách.

Typickými čtenáři časopisu Euro jsou lidé zajímající se o kulturu, 
ekonomiku, realitní trh, finance, politiku. Nejčastěji se jedná o čtenáře 
pracující na manažerských pozicích, ekonomy, soukromé podnikatele 
a další.

Časopis, který vychází 10x ročně, jehož filozofií je: 
být vybraným a chytrým průvodcem pro váš sladký život, nabízet 
relevantní přehled o aktuálním dění v oblasti designu, architektury,
módy, kosmetiky, umění, cestování a gastronomie. Pomáhat tříbit vkus
a být zprostředkovatelem trendů, které mají váhu a opodstatnění.
Tvořit obsah výhradně autorsky, redakčním zpracováním. Cílit na 
ekonomicky i intelektuálně nejsilnější populaci s vyššími nároky na 
své životní prostředí. Informace nepodávat obecné, ale stavět na 
konkrétních projektech, objektech a událostech; neslevovat  
z vizuální úrovně, předkládat fotostory vzniklé ve vlastní produkci 
nebo předními českými fotografy a stylisty.

Cílovou skupinou časopisu jsou ženy 25+ s vyšším vzděláním  
i příjmem.

Dvouměsíčník o opravdu dobré módě, nejen elegantní, ale inovativní,
zajímavé a objevné. O designu a lifestyle doporučeních,
které mají sílu změnit život. O lidech, dobrodružství,
cestách, ušlechtilém pití a kvalitním jídle. O důležitosti
řemesla, od hodinek až po auta. Časopis je o humoru, ženách, 
legendách a o všem, co souvisí s krásným životem.

Cílová skupina časopisu: manažeři, byznysmeni, moderní a úspěšní 
muži, majitelé firem, milovníci módy, designu a kultury.  
• muži 80 %, ženy 20 %
• socioekonomická skupina s příjmem nad 60 tisíc měsíčně
• věk 25–56 let

EURO

MUŽI V ČESKU

DOLCEVITA

Vydavatelství New Look Media v čele  
s Milošem Štěpařem vydává magazíny  
o moderním životním stylu s důrazem  
na vizuální zpracování a výhradně  
autorský obsah. Nově přibyl do jejich  
rodiny i ekonomický časopis Euro.
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Křížovka o cenu z Litovle

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: 
Zákaznický portál moje PNS už frčí.
Gratulujeme výhercům, kterým posíláme 
cenu s logem PNS: Libuše Veverková, 
České Budějovice, Zdeňka Nováčková, 
Budišov, Jiří Škuta, Víchová n. Jizerou, 
František Kudrna, Praha 6, Alena 

Puršlová, Roudnice nad Labem.
Znění vyluštěné tajenky nám posílejte do 
konce června 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.

NOVÉ PŘÍCHUTĚ
PRO IQOS VEEV

Více info na www.IQOS.com

Materiál určený výhradně pro obchodníky s tabákovými výrobky a elektronickými cigaretami.  
Obsahuje informace důležité pro informování spotřebitele dle § 9 odst.1 zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

MAUVE MIX
Lahodná exotická směs 

s tropickými tóny
 a výraznou chutí.

RED MIX
Intenzivní chuť lesního 

ovoce doplněná o jemné
krémové tóny. 

SUNGLOW MIX
Výrazná chuť

 červeného peckovitého 
ovoce podtržená 
exotickými tóny.

1 krabička = 2 VEEV náplně

Doporučená maloobchodní cena

169 KčCena za krabičku se 2 náplněmi

3 varianty VEEV náplní s tóny exotického a lesního ovoce

3 x
kartón  

Řezaného Citrónu



Zippo 25566 zapalovač
DPZZP210002

1 269,00
1 048,76 bez DPH

(při odběru: 1 ks)
objednávejte na eshop.pns.cz


