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ÚVODNÍK

Milí trafikanti,
připravili jsme pro vás letní číslo, které
je věnováno zdravému životnímu
stylu, pohybu, správnému pitnému
režimu i stravě. Nic z toho mi není
úplně cizí, a tak přináším i pár svých
rituálů či zvyků, které s větší či menší
pravidelností do mého života zařazuji.
A co je pro mě základ? To je veselá
mysl, s ní jde život nějak lehčeji .
Přeji vám krásný konec
léta a prázdnin

ONDŘEJ VAŇHA
místopředseda představenstva
ondrej.vanha@pns.cz
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V chladnějším počasí patří k
mému životu i saunování. Tak
nějak v tom kombinuji většinu
prvků péče o sebe, které jsem již
popisoval. Otužování, čaj
a lelkování.
Sranda, dobré jídlo a dobré pití,
prostě život žít a nebrat ho moc
vážně je pro zdraví stejně důležité
jako cvičit.
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Pravidelně držím polopůsty, kdy
alespoň jednou týdně 16 hodin
v kuse nejím. Pokud mám chuť
a tělo si o to řekne, protáhnu to
i na dvojnásobek. Jednou za rok
pak držím půst několikadenní.
Je dobré ulevit trávicímu traktu,
protože právě střeva a nepořádek
v nich bývají častou příčinou
nemocí.

sportování

popíjení čaje

Další nedílnou součástí mého
života je sport. Snažím se alespoň
třikrát týdně něco podniknout.
Nejvíc toho asi naběhám,
najezdím na kole, nebo strávím
s tenisovou raketou v ruce či
s míčem u nohy. Tím, že patřím
k milovníkům dobrého jídla a pití,
je sport nutnou součástí mého
života.

Rozvoz
Ve chvíli, kdy bylo jasné, že se návozové auto nedostane na překládku
v Hodoníně (z expedice v Brně odjíždělo okolo druhé hodiny a zůstalo stát v koloně
na dálnici D2 u Podivína), protože v místě probíhaly záchranné a odklízecí práce, bylo
odesláno hlášení nepravidelnosti a bylo informováno vedení distribuční sítě. Kolona se
rozjela až po osmé hodině a před devátou hodinou vyjely překládkové trasy na rozvoz.
Mezitím už probíhala domluva mezi dopravou/dopravcem/obchodními zástupci/
distribuční sítí, kam se řidiči dostanou a co nebude možné zavézt. OZ se snažili
kontaktovat prodejny a zjišťovali, zdali je možné zboží dodat, to samé probíhalo
v distribuční síti směrem na doručovatele. Rozvoz probíhal dvoukolově a do 12:00 bylo
rozvezeno vše až na zasažené obce.
Následující týden se zasažená oblast zavážela podle informací od OZ
a distribuční sítě, tak jak se jim dařilo zajistit náhradní doručovatele.

Doručování
K této katastrofě došlo dne 24. 6. ve večerních hodinách. Ještě ten večer nám
doručovatelé z postižených oblastí volali, že nebudou schopni ráno noviny roznést,
protože mají tornádem poničené auto, domy… a nebude možné si na některých
předávacích místech ani noviny vyzvednout. V té chvíli jsme ještě netušili, že situace je
natolik vážná, že v těchto postižených oblastech nebude možný roznos ještě několik dní.
Konkrétně se jednalo o obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a část města
Hodonín.
Dne 25. 6. jsme v brzkých ranních hodinách dostali od dopravců informaci, že z důvodu
uzávěrky silnic kolem těchto postižených oblastí budou noviny postupně navezeny,
jakmile to bude možné. Rozvoz novin tedy probíhal až do pozdních odpoledních hodin.
Jednalo se o cca 40 předávacích bodů, kam byly noviny navezeny až v průběhu dne.
Všichni doručovatelé byli informováni o této situaci a kontaktováni s dotazem, zda
jsou ještě schopni ten den noviny roznést. Roznosy skutečně ten den probíhaly až do
pozdních hodin. Většina odběratelů tuto situaci chápala, ale našli se bohužel i takoví, kteří
pozdní doručení reklamovali.
K obnovení distribuce novin v obci Hrušky a poničené části Hodonína došlo již v pondělí
28. 6., v Mor. Nové Vsi, Lužicích a Mikulčicích jsme roznos novin obnovili od 1. 7.
Distribuce letáků byla pozastavena zcela a byla obnovena v druhé polovině srpna, a to
v obci Moravská Nová Ves a Lužice. V obci Hrušky, kde bylo původně 500 domů, je nyní
300 domů, které se opravují, a cca 70 domů bylo zbouráno, obec Mikulčice je celkově ve
stavu, kde distribuce také není možná z důvodu stále probíhajících oprav mnoha domů.

půstování

Věc, která je pro mě často
nejtěžší, kvůli uspěchanému
životu ve městě, je práce s myslí,
duší a vnitřní energií. Někdy
se tomu říká meditace, někdy
lelkování. Ty chvíle, kdy si člověk
dovolí zastavit, vnímat jen svůj
dech, vypustit myšlenky a jen
plynout, jsou jedinečné. Alespoň
párkrát do týdne, sám se sebou,
na pár minut.

Během dne popíjím čaje. Miluju
zelený čaj pro jeho vůni a chuť.
Zelený čaj je skvělý životabudič,
funguje zároveň jako antioxidant
a obsahuje mnoho užitečných
látek pro naše tělo. Krom toho si
rád občas, podle chuti a potřeby,
udělám čaj bylinkový. Tady
volím nejraději kombinaci máty,
meduňky a divizny z vlastních
zdrojů.
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sauna a veselá mysl
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meditace

Každé ráno po probuzení věnuji
pár minut cvičení, ať už jde o pár
silových cviků, nebo protažení,
všechno podle chuti. Následuje
ledová sprcha pro potěchu těla.
Je to skvělý start do nového dne,
který navíc podporuje imunitu.
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cvičení
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Když řádí tornádo...
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Zpátky do školy
Září je vždycky spojeno s návratem dětí do škol. A každý školák
či student se potřebuje na vyučování řádně vybavit.
A proto i v našem doplňkovém sortimentu najdete ty základní
pomůcky. Vybírali jsme zboží kvalitní, funkční a takové, které
se dětem líbí. NOVĚ jsme do sortimentu zařadili i sešity,
peněženky, papírové hodiny. Veškerou nabídku se školním
sortimentem najdete v letáku ŠKOLA 2021 v našem e-shopu.
ALEXANDER ŠIRC

Sešity
16,49 Kč
16,49zKDPčH

13,63 be
8 ks
minimum

z DPH
13,63 be
8 ks
m
u
minim

Školní sešit, 540
Počet listů 40, bez linky
Gramáž listů: 80 g
DPSKV210016

Objednávat doplňkový
prodej PNS je opravdu
snadné

PeneˇŽenkesyné
na první kap

E-shop PNS

Víte, co všechno
školák potřebuje?

» aktovka
» penál
» sáček na cvičení
» kufřík na výtvarku
» sešity
» papírové hodiny
» Pastelky
» fixy
» Pero
» guma
» Kružítko
» pravítko
» ...

Školní sešit, 544
Počet listů 40, s linkou
Gramáž listů: 80 g
DPSKV210018

33,80z KDPčH

27,93 be ks
8
minimum

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

58,90 Kč

POPISOVAČE

Peneženka
ˇ
12 x 8,5 cm
DPSKV210040

ez DPH
48,68 b
4 ks
minimum

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

40,00 kDPčH
z
33,06 be ks
2
m
u
im
min

Gelové pero Glitter
6 barev
DPSKV200006

40,00 KDPčH
z
33,06 be ks
2
m
u
im
min

Gelové pero neon
6 barev
DPSKV210010

Papírové hodiny

jte do
e
v
á
n
d
e
obj
ří
konce zá

63,90 KčH
z DP
52,81 be
2 ks
m
u
minim

popisovač
12 barev, trojhranné, 0,7 mm
DPSKV210008

Pastelky
38,90z DKPčH

33,80z DKPčH
4

27,93 be
8 ks
minimum

26,50z DKPčH

21,90 be
8 ks
minimum

Školní sešit, 460
Počet listů 60, bez linky
Gramáž listů: 80 g
DPSKV210017

32,15 be
3 ks
minimum

Školní sešit, 445
Počet listů 40, čtvereček
Gramáž listů: 80 g
DPSKV210009

Školní sešit, 464
Počet listů 40, s linkou
Gramáž listů: 80 g
DPSKV210015

21,30 Kč

z DPH
17,60 be
12 ks
m
minimu

Pastelky s ořezávátkem
12 kusů, triangular
DPSKV180010
hodiny disney
21 x 29,7 cm
DPSKV210013

Pastelky s ořezávátkem
6 kusů, triangular
DPSKV190011

19,90z KDPčH

16,45 be
6 ks
minimum
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Na začátky rád vzpomínám
Když jsem tady v PNS před téměř
dvaceti lety začínal, měl jsem k dispozici
tužku, papír a auto. Zákazníků bylo
mnohonásobně vyšší množství. Proto
jsem měl pouze okres Chomutov
a měl jsem dost co dělat, abych to všechno
zvládl. Se zákazníky jsme řešili jediné,
a to reklamace a úpravy objednávek.
V rychlém tempu
Nyní naše regiony, které máme na
starosti, jsou mnohonásobně větší. Kromě
Chomutova mám Most, Louny, část
teplického okresu, okres Rakovník
a Kladno. Klasických trafik mám přes
dvě stě a k tomu ještě řetězce. I tam je co
dělat.

Jsem stále
v pohybu
a to mě
baví
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Každý den křížují naši republiku
tam a zpět. Jejich kanceláří
je služební auto. Měsíčně za
vámi najezdí tisíce kilometrů,
provolají stovky hodin,
absolvují desítky schůzek. To
jsou naši obchodní zástupci.
Michal Kubec je jedním
z nich, je to šikovný, usměvavý
a milý kolega, který ve svém
volnu nazouvá kopačky
a spěchá za svými malými
i velkými svěřenci z TJ Mojžíř.

Moje denní rutina
Nyní je to hodně o aplikaci mojePNS,
reklamacích, doplňku a výdejních
místech. Většina zákazníků je již v aplikaci
zaregistrovaná, zbylo nám jen pár zákazníků
spíše seniorního věku, kteří moc
s technikou nekamarádí. Reklamace faktur
je evergreen, ta se bude řešit stále. I když
se snažíme, aby se to zlepšovalo. Výdejní
místa jsou lehce problém, jelikož spousta
provozoven již některého přepravce má
nasmlouvaného. A nabídka doplňku je
jasná. Ta funguje skvěle. Většina zákazníků
si objednává napřímo z e-shopu. Máme
sezonní zboží, speciální nabídky, slevy.
Někdy si zahraju i na závozníka, když je to
zboží, které se nevejde do bedny.
I trocha toho trápeního
Někdy se objeví problém s nedostatkem
dobře prodejných časopisů. Díky
optimalizaci se může stát, že se
automaticky upraví počet titulů
a provozovna dostane méně kusů, než by
chtěli a prodali. Ale i to se dá ale řešit.
Dělám to, co mě baví
Každý den mám jiný. Obvykle denně
navštívím v průměru kolem 12 provozoven.
Za tu dobu, co to dělám, mám už svoje

zákazníky pod kůží a s většinou z nich se
dobře známe a to je fajn. Plánuju si den
podle toho, jak je potřeba.

tam teď žije. Nejde jenom o fotbal, ale
pořádáme i příměstské tábory, vánoční
a velikonoční akce, letní kino.

Trafiky mám rád
Jsem optimista. Trafiky tu budou věčně.
Možná se nebude navyšovat tisk, ale
doplněk ano. Většina z trafikantů se umí
dobře a rychle přizpůsobit situaci. To bylo
teď dobře vidět v době covidu. Vždycky se
najde něco, pro co si zajít do trafiky.

Nejedeme na výkon, ale na radost
Jsme vesnický klub a rádi trénujeme
všechny děti. Malý, velký, tenký, silný.
V době covidu nám dokonce děti přibyly.
Chceme, aby děti fotbal měly rády.
Nedřeme je na výsledky. Mám za sebou
ligovou zkušenost z mládežnických týmů
a vím podle sebe, jak osoba trenéra je pro
dítě a nejen pro něj důležitá. Proto jsem
rád, že u nás v oddíle jsme všichni naladěni
na stejnou vlnu.

Každý potřebuje pohyb a děti obzvlášť
Celý život hraju fotbal, když mi bylo 19
začal jsem trénovat chlapy. Pak nám bylo
líto, že nemáme žádnou líheň, tak jsme
nabrali pár děcek a už to jelo. Dneska jich
máme několik desítek. Od tříletých po
dorost. Trénuju ve čtvrti Ústí, kde jsem
vyrostl, a snad i díky našim aktivitám to

Děkuji, Michale, za příjemný rozhovor
IVA BEJČKOVÁ
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Honí vás v práci mlsná?
Dopřejte si zdravou
sváču
Mrkev je nabitá vitamíny. Obsahuje beta-karoten neboli
provitamin A. To je vitamin, který se ideálně rozpouští spolu
s tukem. Chcete-li z mrkve vytěžit co nejvíc, tepelně ji
upravte na malém množství tuku. Beta-karoten je také
významným antioxidantem, který má příznivé účinky na
lidské zdraví, neboť snižuje pravděpodobnost vzniku srdečněcévních chorob, ale i některých druhů rakoviny. Mrkev ale
obsahuje i nemalé množství vitaminu C, vitaminy skupiny
B a vitamin E. Najdete v ní také draslík, hořčík či fosfor.

Pij,
abys dobře žil
Z každého rohu na nás útočí věty typu - pijte více,
pijte hodně, pijte několik litrů denně. Pití vody je pro
každého z nás důležité, o tom není pochyb. Ale jak pít
tak, aby z toho naše tělo mělo ten největší užitek?

Pijte vodu pokojové teploty

Dejte přednost spíše vodě vlažné než ledové. Vlažná
voda podporuje detoxikaci. Vyplavuje zejména toxiny
usazené v trávicím traktu. Dostatek tekutin, hlavně
čistá voda, je pak základ k tomu, aby dobře pracovala
lymfa a zároveň ledviny, které pak odpadní látky filtrují.

Pijte vodu, jakmile se probudíte
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Během spánku vaše tělo v rámci regenerace zpomalí.
Ranní skleničkou vody ho krásně vzbudíte a připravíte
na den.

Pijte vodu 30 minut před jídlem

To pomáhá připravit vaše trávicí enzymy na příjem
potravy, rozložení jídla tak, aby vaše tenké střevo
mohlo absorbovat živiny z potravy.

Pijte vodu před cvičením

Než se pustíte do tréninku, napijte se. Při cvičení se
potíte, vaše tělo ztrácí vodu a pomáhá vyrovnávat
teplotu těla. Hodně se u toho nadře. Čím více vody
v sobě máte, tím pro tělo lépe. Ulehčíte mu práci.

Pijte vodu hodinu před spaním

Hodinu před spaním je přesně ta vhodná doba na
poslední sklenku vody. Poskytujete tělu dostatek času
na to, aby se vše vypláchlo a vyplavilo z těla ven ještě
předtím, než usnete. A vy budete spát jako miminko.
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Relax v Mostě?
Je to tak...
K druhému největšímu jezeru u nás si můžete zajet městskou hromadnou přímo
z Mostu. Od podzimu ho najdete hned pod vrchem Hněvín, těsně u přesunutého
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Křišťálově průhledná voda, klid, hnízdící
ptáci, to je ideální místo na relax v plavkách, na kole či s baťůžkem na zádech.
IVA BEJČKOVÁ

Jezero Most leží v území bývalé těžební
lokality Ležáky. Těžba uhlí zde byla
definitivně ukončena v srpnu 1999.
Hlavním zdrojem vody od zahájení
napouštění je voda z řeky Ohře, přiváděna
do jezera v množství 0,6 – 1,2 m3/s
z Nechranické přehrady.
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Rozlohou jde o druhé největší jezero
v ČR, největší je Medard u Sokolova
s 493,4 hektary; jezero Milada u Ústí je
s plochou 252,2 hektaru třetí, Máchovo
jezero má pro srovnání 284 hektarů.
Kvalita vody odpovídá normám pro
přírodní koupaliště. Hlavní nasazenou
rybou je síh severní, dalšími jsou candát,

štika, sumec a okoun. Nežádoucí jsou
kapři, kteří rozrývají dno a uvolňují
usazeniny. Čistotu jezera nesmí ohrozit
ani škodliviny z průmyslu a hnojiva.
Celé jezero si můžete objet na kole.
Letos u jezera vyrostly dva stánky
s terasou k posezení u občerstvení
a výhledem na jezero a okolí, 50
slunečníků a 100 lehátek na plážích
i veřejné toalety. U jezera přibyla i nová
zastávka autobusu, nachází se nedaleko
pláží. Zajíždí sem z Mostu linka číslo 16.
Jezero se také proměnilo v jedno
z nejvýznamnějších zimovišť ptactva
v Česku.

Zatopená plocha:

309,09 ha
Rekultivovaná
plocha:

Doba napouštění:

6 let

(říjen 2008 – září 2014)
s dvouletým
přerušením
(v letech 2012 a 2013)

1 300 ha

pRůhleDnost
voDy:

70,5 mil. m

3

maximální
Délka:

8m

přítomnost

350 druhů

cévnatých rostlin

Ryby v jeZeře:

objem voDy:

75 m

1,9 km

9 km
až

maximální
hloubka:

maximální
šířka:

Délka obvoDové
komunikace:

8 druhů (okoun říční, síh maréna,

lín obecný, sumec velký, štika obecná,
plotice obecná, perlín ostrobřichý
a ježdík obecný)

3 km

zdroj: www.most-most.cz
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PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

Kolik zaměstnáváte lidí?
V tuto chvíli zaměstnáváme něco přes
20 zaměstnanců.

pomáhá?
Moji kolegové. Mají neustále inovativní
nápady.

V dnešní době není nic jednoduchého
sehnat ty správné lidi a hlavně si je
následně udržet. Jak se to daří vám?
Troufla bych si říct, že daří. Vždy hledáme
někoho kvalitního, kdo bude chodit do
práce rád. Pokud nemůžeme sehnat,
chodíme prodávat nějakou dobu raději
i sami. Z části je to i výhoda. Můžeme
sami posoudit, co je reálné a co po
zaměstnancích požadovat.

Co spolupráce s PNS? Je něco, co by
potřebovalo zlepšit?
Letos jste spustili portál mojePNS, který
funguje bezvadně. Jen bych doporučila
přidat ještě reklamaci faktur.

Jak se vám spolupracuje s naším
obchodním zástupcem p. Kubcem?
Pan Kubec je poklad. Je radost
s ním pracovat. Vždy vše vyřešíme ke
spokojenosti všech.
Děkuji moc za rozhovor a ať se daří!
IVA BEJČKOVÁ

Covidní doba moc nepřeje kamenným
obchodům. Jak jste přežili lockdown vy
a ovlivnil covid váš byznys?
Toto období jsme zatím přežili. Naštěstí
naše odvětví mohlo být otevřeno.
Samozřejmě jsme nějaké ztráty ale pocítili.

Jsme trafikantská
rodina
Pavel a Jana Kuchařovi (proto firma PAJAK) si před lety založili firmu na
trafiky. Nedávno se k nim přidali i mladí členové rodiny a rázem tu byla firma
rodinná. Jejich trafiky poznáte na dálku. Jsou čisté, moderní, opečovávané
a v nich sympatický personál. Není divu, že je v nich stále plno zákazníků.
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Jak se stane, že se z rodiny stane rodina
trafikantská?
Bylo to po dokončení střední školy mého
syna a zetě. Odjakživa se zajímali o byznys,
tak jsem jim dala šanci. Z tehdejších tří
prodejen jsme se dostali až na současný
počet a tím to rozhodně nekončí.
Kolik členů z rodiny je zapojeno do vaší
rodinné firmy?
Celkem tři. Můj syn, zeť a manžel. Syn má

na starosti zejména inovace, zeť se stará
o celkový provoz prodejen a zásobování,
manžel má na starosti technické záležitosti
a já zaměstnance a celé to zastřešuji.
Jak u vás vypadá takový rodinný oběd?
Je hlavním tématem práce?
U nás spíše rodinné večeře a ano,
vždycky skončíme převážné u tématu
práce. Vždy je co probírat.

Co vás na vaší práci nejvíce těší?
Zakládáme si na širokém sortimentu
a novinkách na tabákovém trhu, takže mám
největší radost, když u nás zákazník sežene
to, co jinde nemají.
Kolik a kde trafiky máte?
Celkem máme 10 prodejen. Jednu
franšízovou a devět vlastních - čtyři
v Mostě, dvě v Litvínově, dále v Bílině,
Lounech a Chomutově.

Jak se staráte o zákazníky?
Důležité je, aby se u nás zákazník cítil
dobře, proto musí být v prodejně vždy
příjemná atmosféra. Již několik let máme
zákaznické kartičky, na které zákazníci
sbírají body a následně je mohou u nás
uplatnit za zboží nebo si koupit kávu za
klubovou cenu.
Je třeba si zákazníky neustále hýčkat
i v trafikách?
Ano. Řekla bych, že trafik je u nás hodně.
Zejména těch řetězcových. Pokud se u nás
zákazníkovi nebude líbit, jednoduše začne
chodit jinam.
Používáte i nějaké marketingové nástroje?
Ano. Máme svoje webové stránky,
facebook, instagram a infolinku.
Vaše trafika, kterou jsem navštívila v Mostě,
působí velice upraveně, čistě a moderně.
Co všechno se za tím skrývá, aby to na
zákazníka takto působilo?
Tuto konkrétní trafiku jsme si navrhovali
sami. Chtěli jsme něco čistého a světlého.
Ale samozřejmostí je pravidelný úklid.
A vždycky se snažíme prodejny
nepřecpávat zbožím.
Jsou někdy okamžiky, kdy byste nejraději
zavřeli a šli od toho?
Jsou někdy chvíle, kdy to není jednoduché,
ale určitě bychom nezavírali.
Co vám osobně nejvíce ve vašem byznysu
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AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

Bezplatná reklama
vaší provozovny
s bonusem zisku
Jsme jedničkou na trhu v distribuci novin
a časopisů, ale přesto stále hledáme nové příležitosti, jak
komplexněji rozšířit své služby. Proto nabízíme našim
zákazníkům, aby se stali výdejním místem.
A že je to dobrá cesta, která funguje, o tom svědčí
125 000 ks vydaných zásilek od začátku roku.
LUCIE CEPÁKOVÁ
Nabízíme reklamní panely (o těch
jsme psali v minulém čísle) nebo
akvizice výdejních míst pro logistické
společnosti, které vám v Trafikantovi
v posledních číslech postupně
představujeme. To všechno jsou
služby, jejichž cílem je podpořit prodej
a vytěžit ekonomický potenciál vašich
provozoven.
Proto jsme oslovili největší logistické
firmy na trhu. Nabízíme jim znalost
specifického trhu novin a časopisů
a jeho využití. Zásilkovna, PPL či
WEDO jsou společnosti, které
svými zkušenostmi a kvalitou služeb
zaručují svým obchodním partnerům,
provozovatelům výdejních míst, hned
několik výhod:
» bezplatná reklama (informace
o prodejnách a provozovnách
na internetových stránkách
jednotlivých služeb),
» zvýšení počtu příchozích
(potencionálních nových zákazníků
a tím i zvýšení obratu z prodeje),
» v neposlední řadě i zisk z provozu
výdejního místa.
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Počet lidí, kteří využívají služeb
e-shopů, je čím dál tím více. V době
lockdownu, kdy nebylo jednoduché
nakoupit ani základní potraviny,
naučily se tuto službu využívat nejen
mladší věkové skupiny, ale výhody
nakupování bez nutnosti návštěvy
kamenného obchodu ocenily i starší

věkové skupiny. Balíčky s oděvy,
elektronikou, drogerií nebo jen
obyčejnou listovní zásilku, to vše je
možné nechat si doručit na výdejní
místo. Skokový nárůst zákazníků ze
strany nakupujících i prodávajících
nutí firmy rozšiřovat a posilovat
síť výdejních míst po celé České
republice. Nejen velká města, ale
naopak malé obce či místa s velkou
frekvencí pohybu lidí jsou v hledáčku
těchto firem.
Pokud máte zájem dozvědět se
více o podmínkách spolupráce
se společnostmi Zásilkovna, PPL
či WEDO a splňujete základní
podmínky spolupráce, oslovte svého
obchodního zástupce PNS, který vás
seznámí s podrobnostmi.

Základní požadavky na
provozovnu:
» Připojení internetu přes WIFI
» Volný skladový prostor 1-3 m2
» Stálá pracovní doba během
celého pracovního týdne
» Dobrá dostupnost, výhodou je
parkování v blízkosti

Naší vizitkou
jsou miliony
spokojených
příjemců
Napříč celou ČR máme více než 2 500 podacích
a výdejních míst, tzv. PPL Parcelshopů, které slouží
nejen k vyzvednutí zásilek, ale i k vrácení zakoupeného
zboží. Nyní spolupracujeme i s PNS, tak abychom
naši síť rozšířili a byli zákazníkovi ještě blíž.
Kolik máte výdejních míst a proč neustále
hledáte další výdejní místa?
V současné době máme v České republice
2500 výdejních a podacích míst, tzv.
Parcelshopů. V síti PNS je to cca 100 POS
Point of sales – prodejní/obchodní místa
PNS, kde si mohou příjemci vyzvednout či
podat svou zásilku. Společnou vizí je pro
období 2021 – 2022 začlenit do sítě PPL

Parcelshopů celkem 300 POS. Hledáním
dalších míst tak reagujeme na rostoucí
popularitu o tento způsob doručování
zásilek právě mezi příjemci zásilek.
Chceme být veřejnosti co nejblíže.
Proč právě spolupráce s PNS
V lednu 2021 jsme se zástupci PNS
dospěli k zajímavým průnikům zájmů

obou společností, na jaře pak spolupráci
odstartovali. Spatřujeme v ní silný
potenciál - PPL jako společnost, která
je jedničkou na českém trhu v oblasti
balíkové přepravy nabízející kvalitní
a profesionální přepravu, a společnost
PNS, silný partner poskytující rozsáhlou síť
míst ve velmi zajímavých lokalitách.
Jak se vám s PNS spolupracuje?
Spolupráci hodnotíme velmi pozitivně.
Procesně tým obchodních zástupců
PNS zasmluvňuje POS (jsou vybaveni
propagačním materiálem projektu PPL
Parcelshop, včetně smluvní dokumentace)
a tým Parcelshop specialistů školí (učí
jednotlivé obsluhy, jak odbavovat zásilky
v mobilní aplikaci) a aktivuje (nasazuje
do portálu PPL) jednotlivé POS. Věříme,
že naše spolupráce
bude pro obě strany
dlouhodobá, kvalitní
a hlavně úspěšná.

Ing. Milan
Loidl,
Business
development &
marketing director
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SEGMENT

SEGMENT

TÝDENÍK

RADY K NEZAPLACENÍ
Láska a manželství
nemusí být nudnou
institucí

Rozhovor se starostou Červené Lhoty

Více čtěte na str. 3.

▪ STR. 9

PLOTY | TERASOVÁ PRKNA | PERGOLY | HERNÍ PRVKY

- příznivé ceny
- široký sortiment
- možnost dopravy
& montáže

drevovzahrade.com

565 301 861

70%

Kůň se srazil s dodávkou Na okraj

V Holandsku nalezen
Smrčkův Wellington

NIEUWE NIEDROP, BUDIŠOV (pch)
– Na holandském pobřeží došlo k objevu velkého historického významu – objevení a vyzvednutí sestřeleného bombardéru Wellington od
311. čs. bombardovací perutě RAF.
Jako jediný z České republiky se akce
zúčastnil režisér Oliver Malina-Morgenstern, který připravuje nový dokument: Bojovníci a vlastenci – sloužila
jsem u Heydrichů.

Petr Chňoupek
chnoupek@horackenoviny.com

Vážené dámy, tak z vůle skoro boží,
už nemusíte za příjmením používat -ová.
Holt vývoj nezastavíte. Je to taková ptákovina, že se tím musel zabývat v době
krize i parlament. Jsme jeden z mála
států, kde se takto příjmení ženy a muže
odděluje. Je to naše exkluzivita, která nás
činí jedinečnými. Dlouholetá tradice, kterou si jen tak pro nic
za nic zničíme. Je to
jako se postupně zbavovat vlastní tváře.
Nastanou nám ale
úsměvné absurdní situace. Těším se na finále nějakého grandslamu, až ve finále
nastoupí Mucha a Plíšek. Až nám Sáblík
zase přiveze nějakou tu medaili. A budu
pln očekávání, když zazní jméno Ledecký,
zda se dočkám ryčné melodie nebo zlata
ze svahu. Nebo až se naše kolegyně Martina, když sukovice spustí, vdá, bude nosit
příjmení Chromý Dědek. Prostě nás čeká
veselá doba.
Ale zase by to mohla být výhoda pro
notorické záletníky. Až manželka v noci

udeří: „Kdo tam s tebou byl?“ Přijde
neprůstřelná odpověď: „Svoboda, Chovanec, Novák, Ježek a Polehla.“ S tím
nic neudělá ani ta největší semetrika. Co
partnerských vztahů to zachrání. A rozvodoví právníci nebudou mít co žrát. Takže nakonec zase negativum.
A snad to nepůjde ještě dál, třeba do
zeměpisných názvů. Co by pak bylo s takovou Trhovou Kamenicí, Hroznovou
Lhotou nebo Novou Brtnicí?
Ve finále ať si každý dělá, co chce.
Ženy, kterým to vyhovuje, nechť si příjmení zkrátí. Sice je
to lehce zbaví jejich
ženskosti, ale třeba to
zase doženou někde
jinde. Ale aby to bylo
spravedlivé a nediskriminační, tak by
mělo být chlapům umožněno si naopak
koncovku -ová přidat. „Dobrý den pane
Nováková a paní Novák.“ Když už absurdita, tak aspoň pořádná.
Je to ale krásné, že máme tak starostlivé poslance, že i když se všechno kolem
nás sype jak domeček z karet, tak si dají
tu práci a vymyslí něco, čím nás pobaví.
Za to bychom je měli mít rádi.

Až ve finále
nastoupí Mucha
a Plíšek..“

PŘEDPLATNÉ
HORÁCKÝCH
NOVIN
568 858 720

Ročník 12/číslo 39

INZERCE

NÁHRADNÍ
Cena 14 Kč
VÝŽIVNÉ

Úterý 1. října 2013

str. 9

13. 6. 2021 od 8:00 hod.

Prostějovský Večerník

vydávaný regionální týdeník
s TV Pohodou z oblastí
okresu Prostějov. Nabízí
aktuální informace ze
společnosti, kultury, sportu,
inzerce, přináší rozhovory se
známými osobnostmi a další.

■ ILUSTRAČNÍ FOTO

Od 19.8.2021 vychází
nový politickospolečenský Týdeník
FORUM na klasickém
novinovém papíře
s výrazným vizuálním
stylem na třiceti
dvou stranách
obsahu. Pro Týdeník
FORUM je klíčová
prozápadní orientace,
obrana před
zneužíváním veřejné
moci, ekonomické
informace s dopadem
na osobní finance
a také kulturní témata.
Principem je
nabízet každý
čtvrtek čtenářům
zpravodajské
a komentářové
noviny s ústředním
claimem projektu:
Vracíme vám noviny.
Týdeník FORUM
vychází z redakce
internetového
deníku FORUM24.
cz, kterým navštěvuje
průměrně 1 500 000
unikátních uživatelů
měsičně. Pro samotný
projekt nabírá nové
i zkušené novináře
(Dan Hrubý, Jiří X.
Doležal, Peter Vavro,
Dalibor Martínek, Petr
Hlaváček...).

VOLBY SE BLÍŽÍ
Region (red) – Do podzimních parlamentních
voleb bylo podáno na
Krajský úřad ve Zlíně celkem 18 kandidátních listin
politických stran, hnutí
a koalic, které se budou
ucházet o hlasy voličů ve
Zlínském kraji. Celorepublikově bylo zaregistrováno
22 politických uskupení,
je to o devět méně než v
minulých volbách do Poslanecké sněmovny. Konec
lhůty pro odstranění závad
na kandidátních listinách
je 19. srpna, krajský úřad
vydá rozhodnutí v pátek
20. srpna, volby se konají
8. a 9. října.

lehradská v Kroměříži zase
Region (lk)
n
Čtvrteční dopolední museli vyčistit kanálovou
deštivé počasí potrápilo ve vpusť, neboť nános zde zaZlínském kraji tentokrát příčinil zatopení části krupředevším Kroměřížsko. V hového objezdu. To také
Holešově hasiči s pomocí způsobilo částečné probléčerpadel odstraňovali po my v dopravě. K dešti se
dlouhém a vydatném dešti tentokrát nepřidal silný vítr,
lagunu vody, která vznikla takže hasiči nemuseli odna komunikaci. V ulici Ve- straňovat popadané stromy.

Foto: J. Malenovský

Foto: Š. Žourková

Svatý Hostýn (naf)
n Monumentální keramická mozaika svatých Cyrila a
Metoděje byla v uplynulých
dnech instalována na stěnu
svatohostýnské
baziliky.
Díky svým rozměrům tak
zaplňuje prostor tři sta
let nevyužívaného okna,
které zůstalo na bazilice po
původní barokní stavbě.
Mozaika byla slavnostně
představena při příležitosti 300. výročí od položení
základního kamene bazi-

■ Fotopast mistřického myslivce zachytila medvěda u rybníků v Javorovci. FOTO: MARTIN HORŇÁK

Na záchytce ho škrtil muž
v psychóze!

Foto: HZS

KDO SE STAL SPORTOVCEM OKRESU UH HRADIŠTĚ 2020?

Podrobné info na tel.: 727 927 449

regionální týdeník
s magazínem TV Pohoda
pro oblast Třebíč, Moravské
Budějovice, Jemnice,
Hrotovice, Náměšť,
Jaroměřice, Okříšky,
Velké Meziříčí, Vysočina.
Nabízí informace z oblasti
publicistiky, sportu, hobby,
kultury, inzerce a další...

Vydatný déšť
přinesl
komplikace

Letní parket v Žopech ožil první srpnovou sobotu přehlídkou českých rockových kapel, došlo i na plavbu na nafukovacím lehátku. Více na straně 20.

KRIMI

POZOR ZMĚNA!!! TRHY V KRAVSKU

str. 16

ÚTERÝ 10. SRPNA 2021 / Ročník 20 / číslo 32 / Cena 19 Kč (pro předplatitele 14 Kč)

prostěradlem uškrtit třiatřicetiletý muž ze Vsetína,
kterého už policie obvinila
z pokusu o vraždu. Na ver■ SLOVÁCKO
dikt soudu čeká ve vazbě.
Pobyt na záchytce se má- několika dny. Do protial- kami. Skončil v místnosti,
Zdravotní personál protialkoholní záchytné stanice v lem stal pro devatenáctile- koholní stanice v Kroměříži takzvané odluce, kde už spal
Kroměříži zabránil vraždě tého mladíka osudným. Při přivezla rychlá záchran- devatenáctiletý mladík, na
devatenáctiletého mladíka škrcení už pozvolna ztrácel ná služba třiatřicetiletého kterého v toxické psychóze
vědomí…
z Uherskohradišťska.
muže ze Vsetína po akutní zaútočil.
(CEH)
Incident se odehrál před intoxikaci návykovými látTeenagera se totiž snažil
STR. 4

BLEŠÍ TRH A MOTORISTICKÁ BURZA

Horácké noviny –

ŠÁRKA ŘÍHOVÁ

str. 16

HOKEJOVÝ
ÚSPĚCH

Výsledky a rozhovory s vítězem najdete v příštím vydání DOBRÉHO DNE, v pondělí 10. května 2021.

První české tištěné noviny poprvé vyšly před více než
300 lety. Šlo o Pražské poštovské noviny. Od té doby
noviny vznikaly a zanikaly, některé vydržely léta, jiné pár
měsíců. Mezi oblíbené stálice patří regionální tisk. Každý
si rád přečte, co se děje za jeho dveřmi...

str. 3

HOLEŠOVŠTÍ
HÁZENKÁŘI

ČTENÁŘ REPORTÉR

KLUČOV, KOŽICHOVICE (pch) – Ne- kračuje očitá svědkyně. Odešla si do
identifikovatelný létající předmět byl kuchyně pro dalekohled, aby si věc více
minulou středu pozorován nad Klučov- prohlédla. „Zůstala jsem ale stát jako přiskou horou. Mělo se tak stát někdy ko- kovaná, nedokázala jsem se pohnout,“
lem půl desáté večer. Celou událost nám dodala. A pak už vše zmizelo.
popsala očitá svědkyně z Kožichovic.
Podle očité svědkyně to nebyl první
případ. Už zhruba před dvěma roky poV daný okamžik uviděla nad Klučov- zorovala na stejném místě létající talíř.
skou horou velké červené blikající světlo
Kontaktovali jsme 22. základnu vra vše doprovázel nezvyklý hukot. „Jsem tulníkového letectva v Náměšti nad
přesvědčena, že vrtulník to nebyl, ten Oslavou. Podle slov Štěpánky Tříleté
hučí jinak,“ uvedla očitá svědkyně. Po (pracovnice vztahů k veřejnosti) v dachvíli se světlo začalo pomalu a v nízké ném čase v prostoru Klučovské hory
výšce sunout směrem ke Stříteži.
prováděla výcvik osádka vrtulníku SAR
„Krátce na to se mi naproti oknu, asi (letecká záchranná pátrací služba). „Vrve vzdálenosti sto metrů, objevil vel- tulník má světla na konci vrtulových
ký šedý válec s dvěma okénky. Jedno listů a ze země se to může opravdu jevit
svítilo žlutě a druhé žlutě blikalo,“ po- zvláštně,“ dodala Štěpánka Tříletá.

Novinka
mezi
novinami

Fotbal: los okresního1
přeboru a III. tříd

Mozaika věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Máte námět na reportáž?
Horká linka redakce:
SMS: 737 277 097
e-mail: redakce@ddk.cz

Inzerce
www.horackenoviny.com

str. 2

Když prohlížel snímky fotopasti, zůstal jako
opařený! Martin Horňák, člen Mysliveckého sdružení Kopec Mistřice, se totiž
díval na medvěda! O pohybu šelmy obec
ihned informovala občany na webových stránkách a zprávu vyhlásila i
rozhlasem, paniku však nespustila.
Kromě fotopasti chlupáče totiž nikdo
neviděl.
„Obvykle fotopast zachytí srnčí nebo
daňčí zvěř, případně divočáka, ale medvěd? Nebylo mi do zpěvu, na Uherskohradišťsku jde o výjimečný úkaz, ale s největší
pravděpodobností šlo o tuláka, který už je
dávno za horami,“ svěřil se DOBRÉMU DNI myslivec Martin Horňák,
který má fotopast na posedu.
Medvěd se podle záběrů z fotopasti pohyboval ve čtvrtek po
páté hodině ranní okolo rybníků
v Javorovci, u cesty k popovickému Amfíku Bukovina.
(CEH)
STR. 4

UFO nad Klučovskou horou?

letadla po osmdesáti letech nemalé finanční prostředky. „To myslím stojí za
zamyšlení,“ dodává režisér.
Více se o Leonhardu Smrčkovi
dočtete na straně 9.

TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA

S KURÝREM

■ MISTŘICE

Při střetu utrpěl kůň samozřejmě
zranění. Při dopravní nehodě samé
vznikla hmotná škoda v celkové
výši 300 000 korun, a to nejen
na havarovaném vozidle, ale škodu
vyčíslila také chovatelka na zraněném koni. „Další okolnosti dopravní
nehody šetří policisté z dopravního
inspektorátu Třebíč,“ dodala Dana
Čírtková.

Kontroly
na farmářských trzích

Firma nabídla
o 44 milionů méně

str. 7

Kromě fotopasti chlupáče
nikdo z lidí nepotkal

KRAMOLÍN (pch) – K docela kuDošlo tam ke srážce koně a dodávriozní dopravní nehodě došlo v pátek ky. Podle informací policie dvaadva4. června v Kramolíně. Vše se ode- cetiletá chovatelka vedla v otevřené
hrálo krátce po čtvrté hodině odpo- ohradě koně. „Při vedení koně se kůň
lední. „V pátek 4. června deset minut údajně náhle ulekl projíždějícího vopo šestnácté hodině přijali policisté zidla a chovatelce se vysmekl. Z ohrana integrovaném operačním stře- dy utekl na silnici, kde do koně nadisku oznámení o dopravní nehodě, razilo projíždějící vozidlo Iveco, jehož
který se stala v Kramolíně,“ potvrdila řidič projížděl po silnici ve směru
tisková mluvčí Policie České republi- od obce Kramolín k obci Slavětice,“
ky Dana Čírtková.
popsala nehodu policejní mluvčí.

10. SRPNA 2021

▪ STR. 11

NEBEZPEČNÁ ŠELMA

Čtěte na
str. 11.

Ve filmu diváci uvidí stěžejní téma
vykopávání letadla u Nizozemského
městečka Nieuwe Niedrop, sestřeleného téměř před 80 lety z 22. na
23. 6. 1941. V troskách zahynul budišovský rodák Leonhard Smrček. Útok
německého pilota Luftwaffe Egmonta
Prinze Zura přežil první pilot bombardéru Vilém Bufka. Dále diváci uvidí
paní Helenu Vovsovou z Panenských
Břežan, která jako mladá dívka sloužila v rodině R. Heydricha. A mnohé
další známé i neznámé události, spojené s druhou světovou válkou v teh- dokumentární film, který bude již čtvrdejším protektorátu. Víc nám režisér tý v řadě. K tomuto počinu ho přimělo
zatím nechtěl prozradit. Režisér taktéž to, jak si Nizozemci váží našich padlých
dodal, že opět žádá sponzory a dárce, pilotů, kteří bojovali i za jejich svoaby pomohli financovat jmenovaný bodu. A neváhají dát na vykopávání

DOBRÝ DEN

ROZHOVOR TÝDNE
Žáci se mnou
konzultovali
postupy,
materiály
a zapojení

Myslivce „vystrašil“ medvěd,
zachycený fotopastí v Javorovci

velký výběr & slevy až

Oběti holokaustu
připomínají kameny

Co nejblíže čtenářům
aneb regionální tisk
na vzestupu

▪ DDK.CZ

■ ILUSTRAČNÍ FOTO PČR

Since
1826
Since
1826

PŘEDPLATNÉ S
Čtěte nás
v bezpečí!

Pondělí 3. května 2021 ▪ ročník XXIII ▪ číslo 18 ▪ www.idobryden.cz ▪ 18 Kč (předplatné 16 Kč)

10. ČERVNA 2021 • LIST ZÁPADNÍ MORAVY • CENA 29 Kč • ROČNÍK XXXII • ČÍSLO 23 • www.horackenoviny.com

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - LAŽÍNKY

Změna otvírací doby
recepce DOBRÉHO DNE
PO - PÁ 7:30 - 16:00

Dobrý den s kurýrem
je regionální týdeník, který
přináší zprávy ze Slovácka
doplněné rozsáhlým kulturním
zpravodajstvím, množstvím
původních reportáží z desítek
kulturních, společenských,
vinařských či folklorních akcí,
sportu aj.

liky na Svatém Hostýně
v květnu letošního roku.
Dílo dokončili po dvouletém
pracovním úsilí akademičtí
sochaři, manželé Passionaria a Vojtěch Paříkovi z Prahy. Tomuto cíli předcházelo
desetileté období úvah obou
manželů nad možnostmi
zhotovení keramické plastiky. Předlohou pro sochaře
byla světově známá litografie, vyhotovená v roce 1912
akademickým malířem Jano keramických segmentů a zaKöhlerem. Mozaiku tvoří 24 ujímá plochu 2 x 3 m.

Nejvíc lidí se nechalo očkovat v Kroměříži
Region (lk)
n Všechna města a obce
mají nyní denně aktualizované informace o proočkovanosti svých obyvatel. Doplní tak stávající statistiky
sledující vývoj epidemie
v jednotlivých obcích, které
s příchodem nových mutací
začínají být opět aktuální.
Zájem o data je velký, měsíčně služba Mobilní rozhlas
zobrazí čtvrt milionu reportů, informace jsou denně
aktualizovány. Přehled zobrazuje jak podíl obyvatel
očkovaných alespoň první
dávkou, tak množství těch,
kteří mají vakcinaci plně

dokončenou. V textovém
přehledu je pak možné
zjistit, jak si stojí celý kraj,

ve kterém se obec nachází, Například v Kroměříži
včetně celorepublikového podle této statistiky byl
nově potvrzen od 26. čerpřehledu.
vence do 2. srpna jeden
Foto: archiv
nový případ nákazy covid-19. Naočkováno bylo v
Kroměříži proti covidu-19
alespoň jednou dávkou
62 % obyvatel starších 16
let. To je v této kategorii
nejvíce v rámci měst okresu Kroměříž. Následují
Holešov (58 %), Morkovice
(56 %), Chropyně (54 %),
Bystřice p. H., Hulín a Koryčany (shodně 52 %).
V Kroměříži bylo také minimálně jednou dávkou
očkováno nejvíce lidí star-

ších šedesáti let – 79 %.
Pořadí dalších měst okresu:
Holešov (77 %), Chropyně
a Morkovice (76 %), Koryčany
(74 %), Hulín (72 %) a Bystřice p. H. (68 %).
COVID report obsahuje i důležité informace a statistiky
o průběhu nákazy – tedy
nové případy celkem a v rizikové skupině občanů nad
65 let a takzvanou míru pozitivity v celorepublikovém
srovnání. V přehledových
grafech je pak možné jednoduše sledovat trend v dané
obci a jejím bezprostředním
okolí na dlouhodobé časové
ose.

DĚTI NEMUSÍ
DO CENTER
Region (red) – Od
včerejška mohou pediatři ve svých ordinacích
očkovat proti koronaviru
dětské pacienty. Ministerstvo zdravotnictví spolu se
zástupci zdravotních pojišťoven podepsalo novou
smlouvu s dodavatelem,
který bude dětským lékařům vakcíny rozvážet. Do
ordinací pediatrů i praktiků budou rozváženy vakcíny od společností Moderna, AstraZeneca a Johnson
& Johnson. Děti se zatím
převážně očkovaly v očkovacích centrech, kde byli
pediatři přítomni.

JEN V SOBOTU
Hulín (red) – V minulém vydání jsme uvedli,
že je možné se nechat
otestovat PCR a antigenní
metodou na onemocnění
covid-19 i v Hulíně v Městském kulturním centru
v Třebízského ulici, a to
v pracovní dny, správně je
však pouze v sobotu od 14
do 20 hodin. Za nepřesnost
se omlouváme.

Týdeník Kroměřížska

je tradiční regionální týdeník
zaměřený na veškeré dění
v okrese Kroměříž.
Z politiky, sportu, ekonomiky,
kultury i společenského
života přináší pravidelně
aktuální informace
a seznamuje veřejnost
s osobnostmi v těchto
sférách…

číslo 1/2 | 15. ledna 2021 | ročník 24
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TÝDENÍK MOSTECKA

cena 8 Kč

Velká rekonstrukce nádraží vypukne letos
MOST – Velkolepá a dlouho avizovaná rekonstrukce nádražní budovy v Mostě by měla začít už v tomto roce. Hotová by mělo být zhruba
za dva roky.

Číslo 32 - ročník XXXI

Záměr rekonstrukce mos- stavy. Budova bude po celou dotecké nádražní budovy už od- bu stavby omezeně přístupná, ale
souhlasilo ministerstvo dopra- bude poskytovat všechny služvy. Nyní se začíná s přípravou by pro cestující veřejnost,“ uveddokumentace pro získání sta- la mluvčí Správy železnic Nela
vebního povolení. Chystaná Friebová.
Stavba bude rozdělena do čtyř
rekonstrukce má podle Správy železnic přinést vyšší kvali- etap. Důvodem je návaznost na
tu a reprezentativnost veřejné- plánovanou rekonstrukci železho prostoru, snížení energetické niční stanice a přilehlého autonáročnosti, zlepšení technické- busového terminálu, který bude
ho stavu budovy a v neposled- mít pod taktovkou město Most
ní řadě zvýšení komfortu a bez- (více na str. 12).
V rámci nulté etapy dojde
pečnosti cestujících.
I když půjde o výraznou změ- k úpravám a údržbovým pracím
nu - včetně obnovy výtahů, no- v odjezdové hale. „V současnosvého orientačního informační- ti se dokončuje projekt pro proho a zabezpečovacího systému, vedení stavby. Práce by měly odmodernizace veřejných pro- startovat v následujících měsístor pro cestující, nový mobili- cích,“ uvedla mluvčí.
Rekonstrukce bude pokraář, nové řešení bezbariérových
podchodů - architektonický ráz čovat první etapou v odjezbudovy i její rozsah zůstane za- dové hale. Upraví se schodišchovaný. Ačkoliv budova je pro tě a umístí se nové eskalátory.
dnešní potřeby značně naddi- „Významným zásahem do promenzovaná, prostorové redukce storu haly bude vytvoření samou těchto typů staveb jsou znač- statného přístupu k výtahu, který
ně problematické. „Během při- řeší bezbariérový přístup jak na
bližně dvouleté realizace stav- 1. nástupiště, tak i do podchodu.
by dojde k částečným omeze- Další bezbariérový přístup buKomfortní zónu si cestující rozhodně zaslouží. Stávající nádražní hala a její přilehlé prostory nabízí děs a hrůzu. Je zde chladno a neútulno, polehávají
ním normálního provozu budo- de z nového parkoviště přímo na
a hlučí tu bezdomovci, z čekárny pro lidi s platnou jízdenkou je obchod a toalety fungují jen od 6 do 20 hodin, a to ještě s polední a odpolední pauzou.
vy. Vše bude řešeno provizorními 1. nástupiště.“
str. 2

PRO AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ SLEDUJTE WWW.HOMERLIVE.CZ

Vážení čtenáři,
příští číslo týdeníku
Homér vyjde
29. ledna 2021.
Vaše redakce

Černí andělé
versus
Handball
GSP Zlín
MOST - Házenkářky DHK
Baník Most – Černí andělé vyzvou v sobotu 16. ledna
ve Sportovní hala Most od 18
hodin celek HANDBALL GSP
ZLÍN. Hraje se stále bez diváků, utkání by mělo být k vidění
na tvcom.cz. Černí andělé zůstávají i v novém v nejvyšší soutěži bez porážky. Plný počet bodů si tentokrát házenkářky přivezly z hřiště pražské Slavie, kde
zvítězili 28:26 (12:13). Zůstávají
v soutěži stále bez ztráty jediného bodu.
(nov)

13 Kč

úterý 10. srpna 2021

O referendu
rozhodnou ve
V. Beranově v září
Zastupitelé Velkého
Beranova po prázdninách rozhodnou, zda a
případně kdy se bude
v obci konat referendum ohledně výstavby
skladů Penny Marketu.
� David Kratochvíl

Velké rozhodnutí se blíží. Už
za měsíc zastupitelé Velkého
Beranova definitivně rozhodnou, zda vrátí do hry možnou
výstavu logistického centra
Penny Marketu v katastru obce,
o kterou firma v obci u Jihlavy
marně usiluje už pět let.
„Začátkem září proběhne
zasedání zastupitelstva obce.
Pokud zastupitelé rozhodnou,
že se referendum uskuteční,
bude se konat souběžně s termínem voleb do parlamentu, tedy
8. a 9. října,“ zmiňuje starosta
Milan Pulicar.
Firma chce svoje nové centrum vybudovat za obchvatem
v blízkosti nájezdu na dálnici D1, přibližně asi 500 metrů
od zastavěného území obce.
O povolení stavby areálu firma usiluje už přibližně pět let.
Zatím ale její snažení bylo vždy
marné.
Když se v obci konalo prv-

Foťte Krušné hory

Vítěz bude v kalendáři

KRUŠNÉ HORY - Destinační agentura Krušné hory vyhlašuje tradiční
letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad
amatérů, tak profesionálů.
Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete už nyní zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2021@seznam.cz, a to
až do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa bude vybírat odborná
porota a veřejnost. Ze zaslaných fotografií se vytvoří kalendář pro
rok 2022 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000 korun.

NEMOVITOSTI
100 Rodinné domy

Pravidla soutěže:

nabídka

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii či video a uvede svou platnou emailovou adresu, své jméno a telefonní číslo. Soutěže se nemohou
účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

◗ Rakovník, centrum, samostatně stojící RD ve vilové čtvrti, 6+1, možnost
dvougenerační, velká zahrada, okrasné jezírko, v blízkosti NC Kaufland,
Tesco. Cena 8,5 mil. Kč. Tel.: 607
985 588
◗ V obci Hostouň u Prahy RD bungalov o třech bytových jednotkách 4+kk
125m2 se zahrádkou ve výstavbě,
předpokládaná kolaudace konec
roku 2021. Cena je na klíč bez kuch.
linky. Tel.: 728 657 764 Email: krejcizbynek @ seznam.cz

Požadavky na soutěžní fotografie:
Fotografie musí geograficky pocházet z území Krušných hor
(z české i německé strany). Cílem je zvěčnit Krušné hory v těch nejstr. 6
zajímavějších podobách v každém ročním období.

Sloupek

◗ !!!100.000 Kč předem!!! Koupím
RD, byt, chatu, garáž, pozemek, zahradu (nebytový prostor). Řešíme jakýkoli druh dluhu na dané nemovitosti s precizností našeho právního

Motto „to dáš!“ platí, protože
tu svoji distanci si vybere každý
nevěříte si, že na to máte?

Máte zábrany prubnout svůj první terénní triatlon nebo
kvadriatlon před zraky ostatních podle vás našláplých sporťáků?

Příští vydání: úterý 17. 8. 2021
Uzávěrka: 16. 8. v 10:00

Hoďte předsudky a případný stud za hlavu!
Přijďte si užít pohybu a možná i poprvé v životě vyzkoušet
krásný a opojný sport, terénní triatlon nebo kvadriatlon.

16

Týdeník Homér vychází
v mosteckém okrese v tištěné
podobě v nákladu deset tisíc
kusů. Homér mapuje aktuální
dění v regionu a zaměřuje se
na komunální problematiku,
publicistiku, kulturu, sport
a společnost. Jeho atraktivitu
zvyšuje i netradiční pohled
na události a dění kolem
nás. Noviny mají svoji
charakteristickou grafickou
úpravu.

Barbar je první jihočeský
lifestylový magazín.
Rozhovory, reportáže, tipy na
trávení volného času.
68 stran původního
regionálního čtení.

Inzertní noviny Risk pro
bezplatnou soukromou inzerci
a firemní reklamu v regionu
Kladno, Slaný, Rakovník
a Praha západ. Vyklízíte? Dejte
nepotřebnému šanci na nové
využití… Tradičně velká nabídka
pracovních míst, zboží a služeb
v regionu, seznámení…

ní referendum na tohle téma ném referendu informovaly
v roce 2018, přišlo k urnám jako první letos v květnu.
skoro 65 procent lidí s volebStarosta Milan Pulicar ale už
ním právem. Přibližně dvě tehdy řekl jasně, že bez soutřetiny hlasujících se přitom hlasu většiny lidí v obci zastuvyslovily proti záměru.
pitelstvo souhlas k výstavbě
Společnost se ale nevzdá- firmě prostě nedá. „Bez souhlavá a o výstavbu strategické- su lidí v referendu k výstavbě
ho objektu usiluje ve Velkém nedojde. Vnímáme názorovou
Beranově dál. Prakticky hned, roztříštěnost obyvatel na tohle
jak uplynula dvouletá lhůta, téma,“ říkal už tehdy rozhodně
firma oslovila tamní vedení starosta.
obce s totožným záměrem znoMezi
dlouholeté
kritiky
vu.
záměru patří občan VelkéKoncem letošního ledna rad- ho Beranova Miroslav Mráz.
ním obce adresovala otevřený Po všech institucích, které do
dopis, ve kterém se snaží pře- toho takzvaně mají co mlusvědčit veřejnost o výhodnosti vit, chce, aby vydaly okamžitý
stop všech stavebních činností
celého projektu.
„Prodej potravin bude i do v lokalitě, kde právě firma usibudoucna stabilním odvět- luje o výstavbu svého logisticvím. Domníváme se proto, že kého centra.
mít podobného zaměstnava„V této životně důležité lokatele ve své blízkosti bude znač- litě je třeba vyhlásit nad tímto
nou výhodou pro obce a občany. územím plným vody ochranné
Rádi bychom tedy ještě jednou vodní pásmo I. stupně. Předem
otevřeli téma logistického cent- upozorňuji, že to nebude nikora ve Velkém Beranově a nabíd- ho nic stát. Silnice se dál budou
li se vám jako spolehlivý soused sypat, zemědělci budou dál pěsa zaměstnavatel,“ píše společ- tovat plodiny jako doposud,“
nost v dopise.
míní.
Jestliže firma povolení k
Obec kvůli záměru Penny
výstavbě od obce získá, nabízí Marketu ustanovila osmičlenza to jednorázovou dotaci osm nou pracovní skupinu, která
milionů korun na projekty, kte- se společností vede jednání o
ré vybere obec, případně míst- podmínkách případné výstavní lidé. JL o možném opakova- by.
(Pokračování na str. 3)

Rozhovor

Měsíčně máme stovky zachycených

Kam s Krpálkem
Jihlava včera vítala olympijského hrdinu. Lukáš Krpálek již podruhé mával z pódia
zaplněnému
Masarykovu
náměstí s nejcennější medailí
na krku.
Rodák z krajského města
Vysočiny, místní odchovanec a hlavně hrdý Jihlavák,
se navždy zapsal do sportovní historie, když jako první
judista vyhrál hry pod pěti
kruhy ve dvou nejtěžších
váhových kategoriích. Fantastický počin, o kterém
hovoří celý sportovní svět na
tatami, a nejen ten. Zrodila se
opravdová legenda.
Za první zlato byl Krpálek
odměněn čestným občanstvím. Tentokrát radnici
navrhuji, aby po něm pojmenovala ulici, nějaké jiné veřejné prostranství nebo sportoviště. Co třeba multifunkční
aréna Lukáše Krpálka?
Michal Boček

poptávka

Nové Slovácko je
čtrnáctideník s TV Pohodou
informující o událostech
z oblastí Hodonínska, Kyjovska
a Veselska. Přináší aktuální
zpravodajství ze společnosti,
kultury a sportu z míst, která
vás zajímají.

Magazín Patriot pravidelně
každý měsíc nabízí vyváženost
mezi zpravodajstvím
a magazínovým čtením, které
pro vás tvoří zapálení redaktoři,
reportéři a fotoreportéři.
Magazín také spolupracuje
s významnými ostravskými
osobnostmi, které čtenářům
předávají to nejlepší ze své
práce.

Hanácký večerník –
regionální čtrnáctideník,
který vychází na územní
Olomouckého kraje. Zaměřuje
se na aktuální zprávy, kulturu,
sport a zajímavosti z tohoto
kraje.

ZLATÝ LUKÁŠ. Včera přijel do rodné Jihlavy judista Lukáš Krpálek. Úspěšný
sportovec přivezl z letošní
olympiády v Tokiu zlatou
medaili.
Před týdnem ve váze
nad 100 kilogramů porazil Gruzínce Gurama Tušišviliho, kterého porazil v
ikonické hale Budókan na
ipon.
Po přijetí na jihlavské
radnici ho na Masarykově
náměstí přivítaly stovky lidí. Mezi nimi i malí judisté
z místního klubu.
„Víc už pro mě rozhodně
není. Je to největší a nejhezčí úspěch, kterého se
mi podařilo dosáhnout,“
řekl Krpálek.
Fotoreportáž z Lukášova
přivítání v rodném městě
přineseme v úterním vydání JL.
Foto: Petr Klukan

Úkolem revizorů je
průběžně kontrolovat všechny cestující
na všech linkách MHD
po dobu celého dne,
říká předseda představenstva Dopravního
podniku Jihlava Radim
Rovner.
� Pavel Bajer

Kolik v dopravním podniku
pracuje revizorů?
Aktuálně máme pět pracovníků přepravní kontroly.
Provádějí kontroly často?
Revizoři pracují ve směnném
nasazení sedm dní v týdnu.
Jakou musí mít revizoři
kvalifikaci?
Středoškolské vzdělání, mini-

23. roÏník

Radim
Rovner
málně vyučen.
Požadujete po nich nějaké

psychotesty?
V tuto chvíli to není potřeba.
Provádíme u nich interní školení.

ních akcích, kdy se kontrolují například dělnické spoje na
konečné Bosch Diesel nebo třeba na Jipocaru.

Pracují na plný úvazek?
Pět našich pracovníků přepravní kontroly pracuje na
plný úvazek. Pak máme několik
zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti, které využíváme
především při větších kontrol-

A těch revizorů na dohodu
máte kolik?
Řádově také pět. Jsou však
pouze využívaní na výpomoc
při větších kontrolních činnostech.
(Pokračování na str. 5)

7.–21. 8. 2021

JaromÝěice nad Rokytnou,
Dalešice, TěebíÏ, ValeÏ u Hrotovic

Jihlavské listy jsou

nejstarší a nejčtenější
regionální zpravodajské
noviny pro kraj Vysočina již
129 let, vydávané společností
Parola spol. s r.o. Vycházejí
v okrese Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč
a Žďár nad Sázavou, dvakrát
týdně – v úterý a v pátek
s vloženým magazínem TV
Pohoda.

T ÝDENÍK
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Vladimír Mišík
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Tajné
konto
ve Vaduzu

17

Získali jsme svědectví a dokument
o původu Babišova bohatství
na přelomu 80. a 90. let.
Mapujeme, kde se vzal premiérův majetek. Jaroslav
Kmenta získal svědectví jednoho z blízkých kolegů
Andreje Babiše z podniku zahraničního obchodu Petrimex z předrevolučních časů a z doby krátce po revoluci. Již z dřívějších zjištění plyne, že delegáti těchto
podniků inkasovali provize a věnovali se vedle své oficiální delegátské činnosti vlastnímu podnikání. Nezdaněné peníze ukládali na tajné účty v daňových rájích.
Starší indicie a nová svědectví ukazují, že Andrej Babiš
nebyl jiný a také on začínal po listopadu 1989 z černých nezdaněných peněz.
Podle svědectví svého přítele Lubomíra Šidaly měl
Babiš v roce 1990 v Lichtenštejnsku tajné konto. Na
něj si společně ukládali černé peníze, které získali jako provize z obchodů domlouvaných pro českoslo-

venský stát v Maroku. Zde působili oba před rokem 1989 jako
obchodní delegáti PZO Petrimex. Šidalovo svědectví je závažné. Podle námi oslovených expertů lze Babišovo jednání hodnotit jako praní špinavých peněz. Nicméně, dnes už je jeho
čin promlčený. Šidalova výpověď poskytuje také odpověď na
otázku, kde vzal současný premiér a oligarcha Andrej Babiš
„první miliony“ na své podnikání.
Kromě existence konta ve Vaduzu zjistilo společné pátrání Týdeníku FORUM a časopisu Reportér, že Andrej Babiš
byl držitelem diplomatického pasu, díky kterému mohl provážet peníze z Maroka do Lichtenštejnska v kufříku, aniž by
ho musel otevírat a ukazovat na letištích celníkům. Babiš se
k získaným informacím nechtěl vyjádřit.
Zjištění ukazuje i na pravděpodobný zdroj peněz, z něhož
bylo v roce 1994 navýšeno základní jmění Agrofertu – šlo

EDITORIAL

o netransparentní společnost O.F.I.. Dalším zdrojem,
ze kterého byly v inkriminovaném období financovány
operace Andreje Babiše, se stala firma Beltomate, kterou založil švýcarský finanční poradce Roald Shaer pro
ukrývání peněz z podnikání komunistických manažérů. Je zjevné, že s firmou byla spojena čtveřice manažerů podniku zahraničního obchodu Petrimex: Anton
Rakický, Andrej Babiš, Lubomír Šidala a Ivan Propper. Firma Beltomate Panama financovala v roce 1999
ČSSD, krátce poté šel stát na ruku Andreji Babišovi při
získání chemičky Lovochemie.
Na případu spolupracují novináři Týdeníku FORUM
a magazínu Reportér. Jejich reportáž čtěte
na straně 2 a 3.

Babiš

Hrozí, že se Česka zmocní Zemanova klika utíkal před

PAVEL ŠAFR
šéfredaktor Týdeníku FORUM

V roce 2013 se dostal
k moci Miloš Zeman a pak
prorazil na scénu Andrej
Babiš se svým projektem
hnutí ANO. Z hysterie antikorupční revoluce vznikly nové pořádky, které pod
nátěrem ústavní demokracie zavedly soustavné pře-

kračování pravidel. Nad princip rovnosti před zákonem
postavily právo silnějšího. Ke
svému útoku na mocenské
pozice v zemi si miliardář
Babiš jako své zbraně koupil média. Omezil tím možnosti svých kritiků a zabránil tomu, aby na titulních
stranách deníků vycházely
pravdivé informace. Vytvořil
armádu povolných. Babišův
systém tu vládne a přituhuje. Jestli se ve volbách kurz
nezmění, tak dojde k dalšímu utahování šroubů.

Zeman tento vývoj
umožnil tím, že nastolil protizápadní rétoriku
a poštval proti sobě části
národa. Ve volbách jde nyní
o to, zda se naše země bude
držet politopadového vývoje, či zda se České republiky
definitivně zmocní Zemanova temná klika. K ní patří
ANO, Přísaha, SPD a KSČM.
Toto nebezpečné souručenství je připravené zvrátit sounáležitost naší země
se svobodným a moderním
světem.

Babiš dosud nikdy neřekl,
že je proti Západu a proti
členství v EU. Ve skutenčosti
ale jeho ignorování pravidel
a práva vede k nastolování
zákonů džungle a k oligarchizaci naší země. Proti
tomu se musíme bránit.
Tím, že podpoříme politiku,
která staví právo nad sílu
a žurnalistiku, která staví
veřejný zájem na zájmy oligarchů. K obojímu chceme
přispět naším novým týdeníkem. Vítejte mezi čtenáři
Týdeníku FORUM.

krumpáčem

JXD
ŠA R L ATÁ N I

Reportér Jiří X. Doležal
odhaluje podvodníky, kteří
vydělávají na lidském neštěstí.
Čtěte na str. 18

Vzpomínky
Lubomíra Šidaly,
kterému Andrej Babiš
nechtěl vrátit peníze.
Současného premiéra
pak honil po zahradě
s krumpáčem v ruce.
Čtěte na str. 4

OKO
JANA
ŠIBÍKA

Fotografická vzpomínka
Jana Šibíka na vůbec první
demonstraci 21. srpna 1988.
Strany 16–17
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Regionálních tiskovin vychází poměrně
velký počet, je Znojemsko v něčem trochu
jiné?
Necítím se kvalifikován posuzovat,
v čem jsme jiní, poněvadž postrádám
taxativní srovnávací měřítko, jak to dělají
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zglajchšaltováni a zaškatulkováni. Vnucujeli nám kdokoliv linkovaný papír, píšeme
napříč. Ve Znojemsku se občas objevují
materiály, které jsou jinde zapovězeny.
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Regionální týdeník Znojemsko vychází již desítky let. Přežil již opravdu kdeco, kdejakou dobu,
18 kdejaký režim. Stále ve Znojmě najdete redakci plnou nadšených lidí, kteří každý týden
dávají dohromady nové číslo. Proč? Protože čtenáři z okolí na něj již netrpělivě čekají.
Proč tomu tak je, jsme se zeptali jeho šéfredaktora Vlastimila Mrvy.

malé vesničky dorazili, místní nás uvítali
slovy: Byli tady už novináři i z Japonska,
vy ze Znojma jste poslední... Také se nám
podařilo angažovat jako korespondenty
kupříkladu takové celebrity, jakými byli
a jsou herec Miroslav Horníček, spisovatel
Rudolf Křesťan anebo písničkář Karel Kryl.
Máte moc pěkný web, kde čtenář najde
také poměrně velký počet novinek. Je to
doplněk nebo se aktuality shodují
s obsahem novin?
Jde o nezbytnost, bez níž se současná
média neobejdou. Často se noviny
s webovými stránkami obsahově překrývají
nebo doplňují.
Váš týdeník se ke čtenářům dostane buď
přes trafiky, nebo formou předplatného.
Můžete uvést hrubé počty, kolik se prodá
výtisků a kolik přečte?

Průměrně prodáváme kolem 5 500 výtisků,
čtenost jednoho se pohybuje kolem pěti
lidí.
Jakou vidíte budoucnost regionálního tisku
a tisku obecně vy osobně?
Dejte mi křišťálovou kouli a hyn sa
hukáže... Troufl bych si spíše věřit
a doufat, než si hrát na Bystrozrakého.
Současná informační tsunami – a nejen ta
elektronická – totiž válcuje nemilosrdně,
regionální plátky nijak nešetří. Jenomže
šustot novinového papíru je přece jen věc
podmanivá. Elektronické čtečky knihám
rovněž krkem nezakroutily... Proč bychom
tedy měli házet flintu do žita dřív, než to
bude nezbytně nutné?
IVA BEJČKOVÁ

Můžete nás nechat lehce nahlédnout pod
pokličku výroby. Jak velký tým stojí za
vaším časopisem?
Tři píšící redaktoři včetně mě, inzertní
dealer, asistentka a sporťák. K tomu
připočtěte nekonečnou armádu
korespondentů rozličného kalibru.
Máte stále o čem psát?
Psát o čem je. Co nemáme, je čas.
Jakým způsobem vyhledáváte ta správná
témata?
Klasifikovat správné téma je vošajstlich.
Někdy analytický materiál, na němž pracuje
celý tým, projde novinami takřka bez
povšimnutí, jindy několikařádková glosa
sklidí bouři. Ovací, anebo pískotu. Za obojí
se sluší poděkovat, poněvadž tlumočí
sledovanost.
Píšete jenom o znojemském regionu, nebo
také nahlédnete jinam?
Vždy se snažíme vidět za humna
a nedřepět pouze na znojemském písečku.
Pamětlivi svého nezápecnictví jsme
svého času přinesli reportáž z nedalekého
rakouského Thalu, kde se narodil Arnold
Schwarzenegger, jenž se tenkrát stal
kalifornským guvernérem. Když jsme do
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KOMERČNÍ PREZENTACE

KŘÍŽOVKA

Profesor
Dohořel
představuje
Svět bez kouře

Křížovka o ceny
Pan Novák navštívil s rodinou Bulharsko. Na jednom zvláště hezkém místě vyryl do skály: „Byl jsem zde se svou ženou, je zde krásně."
Příští rok tam přijela paní Nováková sama. Do skály pod původní nápis připsala:... tajenka

Znáte virtuálního profesora Dohořela? Pokud jste dospělý kuřák a hledáte
šetrnější náhradu klasických cigaret, měl byste se s ním seznámit. V interaktivní
laboratoři společnosti Philip Morris ČR vás právě on provede světem bez kouře.
Laboratoř dospělým kuřákům
srozumitelnou formou přibližuje poznatky
výzkumu a vědy o méně škodlivých
alternativách ke kouření klasických cigaret.
Návštěvníci se dozví, jaká jsou hlavní
rizika spojená s kouřením a se spalováním
tabáku. Seznámí se také s hlavními fakty
o nikotinu stejně jako s principy fungování
moderních bezdýmných alternativ ke
klasickým cigaretám a s rozdíly mezi nimi.
Laboratoří provází virtuální popularizátor
vědy profesor Dohořel, který jednotlivá
fakta srozumitelně vysvětluje v tematických
videích.
Spolu s webovými stránkami
www.svetbezkoure.cz byla laboratoř
poprvé představena letos na jaře na
pražském Výstavišti a v srpnu pak ve
Dvořákových sadech v Karlových Varech.
Využívá nejmodernější technologie, jako

jsou digitální rentgeny a holografické
boxy. Výjimečné je využití technologie
Motion Capture, díky které ožívá postava
samotného profesora Dohořela. Hlas
a pohyb mu propůjčil herec Marek Němec
a záznam pohybů jeho těla a hlavy byly
následně přeneseny na digitální model.
Profesor Dohořel má co vysvětlovat.
Z nejnovějších průzkumů vyplývá, že
pouze méně než polovina dospělých
českých kuřáků označuje za hlavní
příčinu škodlivosti kouření chemické látky
vznikající při hoření tabáku. Přitom právě
tyto látky způsobují onemocnění spojená
s kouřením. Mezi odborníky naopak
dlouhodobě panuje shoda, že nikotin, který
je sice návykový a není bez rizika, hlavní
příčinou těchto onemocnění není.
„Věříme, že každý dospělý kuřák má
právo na přístup k vědecky podloženým

informacím o bezdýmných alternativách,
které jsou pro jeho zdraví oproti klasickým
cigaretám prokazatelně lepší volbou.
Proto nyní ve snaze informovat veřejnost
o výsledcích vědeckého pokroku na
tomto poli přicházíme s iniciativou Svět
bez kouře,“ říká Andrea Gontkovičová,
generální ředitelka Philip Morris ČR.
Philip Morris International se výzkumu
a vývoji bezdýmných alternativ cigaret
věnuje více než dvacet let s ambicí
umožnit dospělým kuřákům, kteří by jinak
pokračovali v kouření cigaret, přechod
na méně riziková řešení. Do vývoje v této
oblasti investoval již přes osm miliard
dolarů a ve svém švýcarském vývojovém
centru zaměstnává více než 430 vědců,
inženýrů a expertů.

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.!
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Správné řešení z minulého čísla je: ...
má o třetinu méně kalorií. Gratulujeme
výhercům, kterým posíláme cenu z Litovle:
Michal Kollár, Plzeň, Zdeňka Horáková,
Znojmo, Karin Šlosárková, Hučín.
Znění vyluštěné tajenky nám posílejte do

konce října 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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PROFIL

PROFIL

Trafikant
do každé trafiky

Losujeme
5 výherců ze
všech došlých
odpovědí

Trafikant aneb
časopis na míru
Aby byl Trafikant stále pro vás zajímavý, ladíme jeho formu.
Dejte nám 5 minut vašeho času. My díky tomu ho ušijeme
pro vás přímo na míru. Vyplnit ho můžete online, když si naskenujete přiložený
QR kód nebo písemně. Vyplněný písemný formulář zašlete na adresu:
PNS a.s., Iva Bejčková, Paceřická 1, Praha 9, 193 00 nebo naskenovaný na
adresu: casopistrafikant@pns.cz.

Časopis Trafikant není žádným nováčkem na trhu tisku. Naše společnost ho vydává
pro všechny naše zákazníky trafikanty již více než dvacet let. Předchůdcem Trafikanta
byl měsíčník Větrník, jehož první číslo vyšlo v září 1994. Od roku 2000 začala již éra
Trafikanta. Obsah časopisu je od jeho začátku víceméně stejný. Co nejvíce informací
z trhu tisku přímo na váš stůl.

Tím, že zašlete vyplněný dotazník včetně vašeho jména a příjmení, současně souhlasíte i se
zařazením do slosování o některou z cen a se zveřejněním svého jména, příjmení
v časopise Trafikant.

1. Jak moc Trafikanta čtete?

IVA BEJČKOVÁ

7. Jak hodnotíte naše rubriky? Známkujte jako ve škole
1

Pročtu ho opravdu celý
Čtu jen to, co mě zajímá

Úvodník

Většinou ho pouze prolistuji

Aktuálně ze života PNS

2

3

4

5

Velkoobchod

2. Kdo z vaší provozovny Trafikanta čte?

Časopis distribuční sítě PNS, a.s. | Neprodejné | Říjen 2005

PROMĚNA TVÁŘE PNS str. 4

Majitel Provozovny

▲

Z POLÍ A LUK
NA PULTY
TRAFIK str. 6

Zaměstnanci
Všichni

▲

PŘÍBĚH EKONOMICKÝCH
TITULŮ str. 8

Příběhy z trafiky
Segment

představení časopisu

O kom se mluví

představení vydavatele/redaktora

Akademie - novinky
Křížovka

▲

3. Kdo z vaší provozovny si Trafikanta nechává?
GENERÁLNÍ
ŘEDITEL PNS JUDA:
Dám na intuici
str. 12

Majitel Provozovny

▲

Zaměstnanci

NOVÉ TITULY str. 16
▲

červen
2000

září
1994

TRAFIKANT

Časopis distribuční sítě PNS a. s. | Neprodejné

Časopis distribuční sítě PNS a.s. I Neprodejné I Duben 2015

říjen
2005

časopis společnosti PNS a.s.

BŘEZEN 2019

neprodejné

4. Dali byste přednost pouze
onlinovému (netištěnému ) vydání?
Ano
Ne

9. Potěšilo by vás více soutěží?

listopad 2020

5. Jak často by měl Trafikant vycházet?
TRAFIKA ROKU 2014 –
str. 8
vítězové znovu bojují

Měsíčně
Jednou nebo dvakrát do roka by stačilo

str. 10

Pro mě by nemusel vycházet vůbec
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Naše analýza
vývoje trhu
deníků
a časopisů

Monitor časopis
str. 12
nenahradí

Jste
připraveni
na jarní
probuzení?

KATEŘINA RÝGLOVÁ
Proč mám ráda naše pivo?

Elektronická evidence tržeb
str. 7
Jak ji vidí prodejci?

duben
2015

léto
2019

Představujeme další účastníky soutěže

Určitě, soutěží není nikdy dost
Ani ne, stejně nikdy nevyhrávám

Čtvrtletně je ideál

Uvádíme
časopisy
plné záhad
a tajemství

© Foto: Lenka Hofmanová

Den dětí
v trafice

8. Která témata/rubriky byste
ještě přidali?

10. Jsem trafikant
Majitel provozovny
Řadový zaměstnanec

6. Co počet stránek, jde to?
Denně na cestách.
Přehled našich
obchodních
zástupců

Bez nervů
a v pohodě.
Administrativa včas
a podle pravidel

Kalendáře jsou
věčný evergreen.
Kde objednat
a jak je vystavit

str. 4 - 5

str. 6 - 7

str. 9

listopad
2020

Je jich tak akorát
Méně by bylo více
Snesl/a bych klidně více

11. Jméno, příjmení a e-mail (vyplňte v případě, že se chcete
zapojit do slosování o ceny):
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