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Stále je co zlepšovat
V loňském roce jsme věnovali velké úsilí 
optimalizaci a restrukturalizaci uvnitř PNS. 
Nedávno jsme pořídili dvě třídicí linky, 
abychom eliminovali zvyšující se náklady 
na pracovní sílu a nedostatek lidí. Vyvinuli 
jsme webovou aplikaci pro komunikaci 
mezi PNS a našimi 14 tisíci prodejními 
místy. Odbourali jsme tak telefonickou 
a mailovou komunikaci a velkou část 

celého procesu zautomatizovali. Sloučili 
jsme řízení našich tří distribučních sítí. 
Průběžně optimalizujeme roznosové trasy 
jejich „motorizací“ a agilním plánováním. 
Velmi razantně jsme v uplynulém roce 
zeštíhlili i administrativu. Naše kapacity 
využíváme i pro doručování malých balíčků 
a prodejní síť jako výdejní místa pro většinu 
„balíkářů“.  

Otáčíme každou korunu
Náklady na naše služby se skládají zejména 
z dopravy, která reflektuje ceny pohonných 
hmot, a z výdajů na doručovatele, které 
odrážejí zase vývoj průměrné 
a minimální mzdy. Při zvýšení vstupů se 
nejdříve díváme, co bychom mohli ještě 
optimalizovat. Nicméně s ohledem na 
již provedenou restrukturalizaci firmy, 
úsporná opatření a obecně velmi nízké 

Kam 
kráčíš, 
PNS?

Žijeme v době neustálých 
změn. A o posledních 
dvou letech to platí 
dvojnásob. Jak si stojí na 
trhu PNS, co ji tento rok 
čeká a co má již za sebou? 
To nám poodkryje Ondřej 
Vaňha, místopředseda 
představenstva PNS.

marže u našeho byznysu, musíme zvýšení 
vstupů bohužel přenést na naše zákazníky. 
Docházelo k němu již v loňském roce  
a týká se to i letoška.

Úbytek prodejních míst je 
minimální
V průběhu času sledujeme, jak v prodejích 
tisku drobně posilují řetězce na úkor 
samostatných prodejen. Proto se snažíme 
drobné prodejce podporovat a hledáme 
pro ně nové obchodní partnery  
a příležitosti. Dlouhodobě se nám daří 
držet naši prodejní síť na úctyhodných  
14 000 prodejnách. 

Učíme se od startupům
Liftago disponuje řešením, které nám může 
pomoct udržet vysokou kvalitu služby, 
co se týče distribuce předplacených 
novin. Tisk, který obdržíme v nočních 
hodinách, musí být doručen do 7:30 do 
všech schránek předplatitelů. Každý den 
se dostávají naši koordinátoři do situace, 
kdy musí operativně hledat náhradu za 
náhle chybějícího doručovatele. Právě 
pro tyto účely je platforma Liftaga velmi 

zajímavým řešením. Společně tak hledáme, 
testujeme a zkoumáme, jak bychom si 
mohli být obecně navzájem užiteční                           
a sdílet svoje přepravní kapacity. Jelikož 
se pohybujeme ve velmi konzervativním 
prostředí,  je pro nás velmi důležité, 
být v kontaktu se startupovým myšlením.

Doplňkový prodej ladíme 
zákazníkům na míru
Obecně rozvoj doplňkového prodeje do 
naší čtrnáctitisícové prodejní sítě je jednou 
z našich priorit pro tento rok. Máme téměř 
hotovou studii proveditelnosti přesunu 
našeho doplňkového prodeje do externího 
fullfilment centra včetně vytvoření nového 
e-shopového řešení. Tím bychom násobně 
rozšířili naši současnou nabídku zhruba  
1 500 položek a stejně tak i významně 
zvýšili počet zákazníků. Letos jsme začali  
i CBD produkty. U nich stále ještě hledáme 
optimální nastavení. Není to žádná zásadní 
položka, ale jako doplněk má v trafice 
určitě své místo. 

Ne každá cesta hned vyjde
V uplynulém roce jsme se intenzivně 

věnovali přípravě online prodejního 
a marketingového portálu zaměřeného 
na prodej časopisů. Přípravu jsme 
konzultovali se třemi online agenturami                         
a Unií vydavatelů, ale nepodařilo se nám 
najít zatím businessově životaschopné 
řešení. 

Co se týče tisku, zůstávám 
optimistou
Lidé se v posledních týdnech zase vracejí 
ke čtení tištěných deníků. Hodně se mluví 
o tom, že internet posílá ke dnu tištěná 
média, ale čtení z papíru nebo displeje 
jsou dva odlišné zážitky a trh knih je toho 
živoucím důkazem. Dle mého názoru 
tištěné noviny a časopisy mají určitě 
dlouhodobě své místo pod sluncem.

Trafikant, časopis pro zákazníky společnosti PNS a.s. I Vychází 4x ročně, toto číslo vychází v únoru 2022 I Vydává První novinová společnost a.s. I  
Paceřická 2773/1, Praha 9, 193 00 I Šéfredaktor: Iva Bejčková I Redakční rada: Alexander Širc, Šárka Říhová, Jan Hofman, Lucie Cepáková, Michaela  
Kunrtová, Petr Kadlec, Jiří Tahal I Výroba: Iva Bejčková I Fotografie: Iva Bejčková, zaměstnanci PNS, Depositphotos a Freepik I Kontakt:  
casopistrafikant@pns.cz I Evidenční číslo: MK ČR E 10165 I Převzaté názory a citace se nemusí shodovat se stanoviskem společnosti PNS  
a redakce. Za obsah a zpracování inzertních stran nese odpovědnost inzerent.
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Zippo 20963 zapalovač 
dýmkový

DPZZP220001

867,00
716,53 bez DPH
(při odběru: 1 ks)

objednávejte na eshop.pns.cz

Zippo 26981 zapalovač 
dýmkový

DPZZP220002

845,00
698,35 bez DPH
(při odběru: 1 ks)

objednávejte na eshop.pns.cz

Dýmka dřevěná zahnutá 68941
DPDDR190003

285,00
235,54 bez DPH

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

Společně se startupovou taxislužbou Liftago testujeme 
doručování tisku pro předplatitele v některých 
pražských částech. Technologická platforma nám může 
v budoucnu pomoci i s řízením sítě nebo „dovytížení“ 
logistických kapacit osmi tisíců doručovatelů                                          
a několika set rozvozových tras po celé ČR.

„Doručování předplacených novin je 
logisticky velmi náročná disciplína, 
protože tisk, který PNS obdrží v nočních 
hodinách, musí být doručen do 7:30 do 
všech schránek předplatitelů. Každý den 
se dostávají naši koordinátoři do situace, 
kdy musí operativně hledat náhradu 
za náhle chybějícího doručovatele. 

Právě pro tyto účely je platforma Liftaga 
velmi zajímavé řešení. V současnosti to 
testujeme v některých oblastech Prahy 
východ/západ tak, abychom ladili celý 
proces a současně si ověřili i samotnou 
nákladovost řešení. Koncový zákazník by 
neměl poznat žádný rozdíl.“
Ondřej Vaňha,  
místopředseda představenstva PNS

„Je řada firem, které se starají o naprosto 
zásadní služby a považujeme je za 
samozřejmost. Třeba distribuce novin, která 
se odehrává, když spíme. Baví mě, že  
s Liftago můžeme díky naší technologii 
dodávat nové schopnosti a možnosti firmám, 
jako je PNS.“  
Ondřej Krátký,  
CEO Liftago

Brigáda s čistou hlavou
v blízkosti vašeho bydliště
Oceňujete volnost  
a práce s lidmi není nic pro vás?

Doručování novin a letáků skloubíte s další prací  
nebo péčí o rodinu. Zabere to pár hodin a podle 
vašich možností se domluvíme na konkrétních dnech.
Doručovat můžete také autem, cestovní náhrady 
proplácíme.

Ozvěte se nám na e-mail kariera@pns.cz.  
Nezapomeňte uvést adresu a jestli máte auto. 
Nastoupit můžete hned. 

Doručování novin taxíkem?  
Není to divný?
Není!
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KÁVA 
to s námi umí

Každý druhý Čech vypije 
denně 2-3 šálky kávy 
denně. Nejvíce ráno                          
k snídani. Je to jasné. Většina 
z nás očekává od svého 
šálku kávy, že ho nakopne 
na celý den. Vždyť právě 
kofein je pravděpodobně 
nejrozšířenější 
stimulant na světě.

Za co všechno kofein 
může?
Kofein se dobře vstřebává v žaludku  
a tenkém střevě, hladina krevního cukru 
dosahuje nejvyšších hodnot za 45 až 
60 minut po požití. V krevním řečišti 
vykazuje zřetelné účinky. Je znám svými 
povzbuzujícími účinky na mozkovou 
činnost, ale má i řadu jiných účinků. 
Zvyšuje krevní tlak a produkci žaludečních 
kyselin, zrychluje puls, zlepšuje využití 
tukových zásob a tukové kyseliny 
uvolňuje do krevního řečiště. Tyto účinky 
mohou trvat od několika málo hodin 
až do dvanácti hodin, ale již po čtyřech 
dnech pravidelného užívání se tělo stane 
rezistentním. Tedy, i když kofein napoprvé 
zvýší krevní tlak a zrychlí tep, při jeho 
pravidelné aplikaci žádné změny patrny 
nebudou.

Finové chodí místo 
do hospody na kafe!
Evropané vypijí třetinu světové produkce 
kávy. Nejvyšší roční spotřeba je pak ve 
skandinávských zemích. Jedna z teorií říká, 
že ve 20. letech minulého století se kvůli 
prohibici například Finové naučili chodit na 
kávu místo na pivo, jako je tomu  
v ČR. Navíc se v této zemi káva nejdříve 
prodávala v lékárnách, lidí si ji tak spojili 
s pomocí svému zdraví. Věděli jste, že ve 
Finsku jsou dvě desetiminutové přestávky 
na kávu v pracovní době přímo uzákoněné?

Zelená káva není žádný nový druh kávy. Jedná se o zrnka kávovníku, která ovšem 
neprošla pražením. Díky tomu, že zrnka neprošla vysokou teplotou, nepřišla  
o některé prospěšné složky, které by se pražením odstranily.
Zelená kávová zrna obsahují významné procento kyseliny chlorogenové. Její podíl 
se liší podle odrůdy. Káva arabika má zhruba 5,5–8 % a robusta cca 7–10 % této 
kyseliny. Ta se při normálním pražení kávových zrn ničí. A právě tato kyselina 
pomáhá při štěpení škrobů na cukry a posiluje schopnost vstřebávat cukr  ze 
škrobu. Tyto klinicky prokázané skutečnosti vedou k tomu, že se snižuje celkový 
kalorický vstup a člověk lépe spaluje. A proto se zelená káva doporučuje, když 
potřebujete shodit nějaké to kilo. A jestli vám jde o kofein, tak vězte, že zelená káva 
v podobě zrnkové či mleté kávy obsahuje zhruba tolik kofeinu, co káva pražená.

Zelená káva chutná i připomíná více zelený čaj než kávu. Byť chuť kávy tam stále 
najdeme. Ale cremu jako u cappuccina z ní prostě neuděláte .

A protože my lidé si nedáme pokoj  
a stále pro sebe hledáme „to nejlepší“,  
přinášíme pár tipů, čím kávu nahradit.

Pampelišková káva je kávou z praženého kořene pampelišky a samozřejmě není 
skutečnou kávou ze semen kávovníkových plodů. Přesto má výbornou chuť, 
kterou lze popsat jako lehce nahořklou, jemně sladkou a mile oříškovou. Je 
přírodním antioxidantem, podporuje normální funkci močové soustavy, přispívá ke 
správnému trávení a podporuje optimální funkci žaludku a jater.

Stejně jako u klasické kávy můžete experimentovat s různými způsoby příprav. 
Někdo ji zalije horkou vodou, další dá přednost přípravě v pákovém kávovaru nebo 
french pressu.

Zelená 
káva

Pampelišková 
káva

IVA BEJČKOVÁ

zdroj: www.kavovnik.cz 
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PRUVODCE KÁVY˚
Abyste se v káve neztratiliˇ

Capuccino 
moderní

Doppio

flat white

Americano Espresso Ristretto

CAFFE latte

espresso macchiato

horká voda

espresso 
60 ml

mikropěna

sklenice  
cca 160 ml

sklenice  
cca 300 ml

mikropěna mikropěna

espresso 
30 ml

espresso 
30 ml

espresso 
30 ml

espresso 
20 ml

espresso 
60 ml

espresso 
30 ml

espresso 
30 ml

sklenice  
cca 180 ml

sklenice  
cca 180 ml

sklenice  
cca 60 - 90 ml

sklenice  
cca 60 - 90 ml

sklenice  
cca 60 - 90 ml

sklenice  
cca 60 - 90 ml

mikropěna

Káva s tou pravou  
atmosférou
Na zahradě v Řevnicích, v ulici Komenského je malý 
domeček, v něm obchůdek a uvnitř najdete pana 
Pavla Holého. Až pojedete kolem, stavte se u něj. 
Není to totiž obyčejná trafika, ale místo, kde se lidi 
rádi potkávají, povídají a je jim spolu dobře.
Pan Holý není žádný obyčejný trafikant, je to člověk, 
který umí tmelit lidi. A to se v dnešní době sakra 
cení! A k tomu všemu vám uvaří skvělou kávu. 

Známe se tu všichni
V mém obchůdku jsem každý všední 
den od šesti do dvanácti. V sobotu pak 
od sedmi do dvanácti. Ale bydlím hned 
vedle, tak můžu chodit i v županu . 
Jsem tu „jenom“ zaměstnanec. Mojí 
šéfovou a majitelkou obchůdku je moje 
paní Hana Holá. A já si vůbec nestěžuju. 
Spolu v jednom obchodě pracovat 
nemůžeme, ale takhle pěkně odděleně 
nám to klape skvěle! 
Když lidi jezdí ráno do práce, tak se 
u nás staví pro noviny. Pak kolem 
desáté jedenácté chodí ti, kteří nikam 

nespěchají. Moje stálá klientela. Koupí 
si noviny, vsadí Sportku, dají si kávu, 
posedí, popovídají . Mám hned 
vedle takovou místnost, kde se v klidu 
dá posadit i pokecat. Jsou to všichni 
kamarádi, sousedi, známi z okolí. Je 
nám spolu dobře. Když mám chvilku 
posedím s nimi.
I díky nim jsem covidový lockdown 
přežil se ctí. Má stálá klientela mě v tom 
nenechala. A chodila statečně dál. A to 
se cení.

Kávy se u nás vypije dost
Obchůdek tady provozuju již 10 let,  
z toho 8 let vařím kávu. Kávovar je nyní 
už můj a stále dobře slouží. A myslím, 
že je ta naše káva opravdu dobrá a že 
chutná (pozn. red. je opravdu skvělá!). 
Víte, já pracoval téměř celý život na 
náměstí v drogerii. Miloval jsem to. 
Dodnes třeba poznám, jakou barvou 
na vlasy je žena barvená. Maličko to na 
mě zanechalo následky ... A vždycky, 
když jsem šel do práce, stavil jsem se  
v hospodě na kafi. A tak mně 
zachutnalo, že jsem ho pak tady  
ve svém obchůdku chtěl prodávat taky. 
Já osobně jich vypiju tak 5-6 za den. Ale 
nebojte, jen malých! Kávovar tu jede 
furt. Každý den tu prodám tak okolo 50 
kafí a v sezóně to bude někde kolem 80 
šálků. 

Jsme národ sázkařů
Sportka se prodává stále dobře. To mě 
vlastně kromě té kávy živí. Je to třikrát  
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Trafiku mám  
5 minut od baráku
S paní Růženou Havlíčkovou jsem si povídala v její trafice na řevnickém nádraží. Celý rozhovor 
měla spokojený úsměv na rtech. Až pojedete kolem, zastavte se u ní na kávu, bude vám chutnat.

6 let na nádraží
Každé ráno otevírám před pátou a do 
osmi se nezastavím. Pak už chodí méně 
lidí, ale vlastně, jak kdy. Otevřeno mám 
každý den do 12 hodin. Naštěstí to 
mám opravdu hodně blízko z domova, 
tak to ráno není tak strašné. Trafiku 
jsem přebrala od původních majitelů 
před šesti lety. A musím říct, že mě to 
stále baví.

Ráno frčí káva a bulvár
Mám tu docela velký výběr pečiva, 
sladkého, slaného včetně obložených 
baget či houstiček. K tomu čerstvá 
voňavá káva. Skvělá snídaně do 
vlaku. Vaření kávy jsem zdědila po 
předchozích majitelích a nepomýšlím  
o žádné změně. Kofein je prostě kofein. 
Ačkoliv já ji nepiju, tak zákazníci si ji  
u mě chválí . 

Z tisku si nejvíc zákazníci berou bulvár. 
A s ním drží krok všechny ty „drbny 
časopisy“ - Pestrý svět, Čas pro 
hvězdy...

Sezóna je tu poznat
A jelikož je u nás krásně a jezdí sem 
od jara do podzimu hodně turistů, tak 
se to odráží i na prodeji. Co nejvíce 
prodávám? V zimě je to hlavně jídlo  
a v létě je to převážně pití. 

Mám pana Kočárka
Počítač mě nebaví, někdy to s ním 
zkouším, ale někdy raději zavolám pana 
Kočárka nebo se tady často on u mě 
zastaví a se vším mi pomůže.

Děkujeme za milé povídání  
a ať se daří i nadále!

v týdnu, pak každý den Šťastných 
deset a hra Keno. Pod rukama mi 
prošly tisíce sázkařských tiketů  
i nějaká ta drobná výhra. Z té se pak 
raduju spolu s výhercem!

Velikonoce rozhodnou
Zima se musí přežít. Jsou to 
vždycky prodejně nejslabší měsíce. 
Především pak únor. Rozhodují až 
Velikonoce. Je třeba se jich vždycky 
dožít ! Přijedou lufťáci na chaty, 
turisti na kolech, všechno znovu 
ožije. To je pak veseleji. 
Samozřejmě, že svým zákazníkům 
nabízíme i noviny, časopisy  
a cigarety. Tisk si spolu se ženou 
dělíme napůl. Ona provozuje 
drogerii v Řevnicích na náměstí  
a nabízí tam také noviny                  
a časopisy. Z tisku se nám nejvíce 
prodává bulvár. Mám tady už svoje 
babičky, které si chodí pro tu svoji 
pravidelnou dávku bulváru hlavně 
před víkendem. Aby měly co dělat 
.

Péenesku mám rád,  
ale někdy je to s ní těžký
Potíž je v tom, že stále dostáváme 
tituly, které nechceme, které se 
nám tu tak dobře neprodávají.                
A musíme je tak vracet. Je s tím 
pak více zbytečné práce. Ale na 
druhou stranu musím říct, že za 
poslední roky jste toho zase hodně 
vymysleli. Sice všechno přechází 
na počítače a určitě to šetří čas, ale 
já s počítačem moc nekamarádím 
a vždycky to nějak zvládnu bez něj. 
A pak tu mám pana Kočárka, mého 
obchodního zástupce od PNS, 
který všechny mé nářky obětavě 
vyslechne a hlavně mi pokaždé 
pomůže. Je to člověk, s kterým se 

bez problému na všem domluvím. 
Jenom mi ještě nepředstavil svoji 
paní  (pozn. red.: paní Kočárková 
je také naše obchodní zástupkyně, 
ale pro jiný rajón). A pak tady mám 
ještě jednoho velkého pomocníka. 
Svého vnoučka. Je to k nezaplacení. 
Jezdí se mnou nakupovat zboží. 
Mně to pomůže a jeho to moc baví 
.

Už bych mohl do důchodu
Mám věk na to už to tady zavřít a jít 
odpočívat, ale ještě se mi nechce.
Dokud to zdraví dovolí, tak to tady 
budu provozovat. Moc mě to zatím 
baví. Lidi mě nabíjejí (pozn.red.: 
ke každému zákazníkovi umí pan 
Holý květnatě odvyprávět celý jeho 
životní příběh.) Až to nepůjde, tak 
to nepůjde. 

...a pozdravujte Růžu Havlíčkovou 
z trafiky na nádraží, to je moje 
spolužačka ze školy!  

Děkujeme za moc příjemný 
rozhovor a ať se daří!

Mění se nějak naši trafikanti?
Obecně se zákazníci PNS mění, dříve 
převažovali provozovatelé trafik. Klasické 

trafiky zanikají se svými majiteli a málokdo 
se dnes do takového podnikání za 
stávajících podmínek pustí.
Velkou část zákazníků PNS nyní tvoří 
provozovatelé prodejen potravin, 
smíšeného zboží a podobných, kteří se 
primárně na prodej tisku nezaměřují.
Prostory  pro prodej tisku už nemají 
tak velké a množství dodávaného tisku 
neubývá.

Co všechno a co nejčastěji pro naše 
zákazníky zajišťujete?

Jsem se zákazníkem od samého počátku 
spolupráce, kdy sepisuji smlouvy, 
domlouvám provozní záležitosti  
a zaškoluji ho v systému dodávek tisku, 
vysvětluji práci na stránkách mojePNS  
a e-shopu s doplňkovým zbožím.
Jsem nápomocen v případě problémů 
s dodávkami tisku, svozem remitend, 
objednávkami doplňkového zboží, 
vyúčtováním a jinými problémy. Nabízím 
možnost zřízení výdejních míst  Zásilkovny, 
PPL ,  WeDo a umístění reklamních panelů.

Vaše žena u nás pracuje na stejné 
pozici jako vy. Probíráte pracovní věci  
i u večeře nebo striktně oddělujete 
práci a soukromí?
S manželkou máme několik let fungující 
dohodu, že se o práci bavíme pouze 
v pracovní době. Každý máme své 
zákazníky  v jiné oblasti a  máme každý 
svou kancelář, takže se v práci  moc 
nevidíme. Péenesku si do ložnice 
nebereme .

Dneska jsme navštívili trafiky, kde vaří 

pro zákazníky kávu. Jak jste na tom  
s pitím kávy vy? 
Piju jen klasického turka, neslazeného 
a bez mléka. Tak nejlépe vynikne 
chuť kávy. Dávám si každý den 3-4 
šálky. Kávu si nejraději dopřávám 
na dovolené, daleko od civilizace. 
Pokud je čerstvě namletá a z křišťálově 
čisté vody, tak je jedno jestli jsem na 
severním polárním kruhu nebo na 
rovníku .

Martin Kočárek, obchodní zástupce 
PNS, se už téměř čtvrt století každý 
den vydává za svými zákazníky 
od Rokycan až do Prahy.  

Baví mě lidi 
i nové výzvy

IVA BEJČKOVÁ
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Trafika na nádraží je vždycky  
velké dobrodružství
Na dobřichovickém nádraží stojí trafika už desítky let. Těch posledních 
27 se tu z okýnka na nás usmívá Jolana Pomšárová. Je to opravdu 
neuvěřitelný počet let a sympatická trafikantka tu zažila už kdeco. Oficiálně 
se trafika jmenuje Tabák na nádraží a majitelem je Karel Šlapák. Ale 
jelikož opravdovou duší trafiky je paní Jolana, vyzpovídali jsme právě ji.

Funguji podle vlaků
Každé ráno otevírám ve čtyři ráno  
a zavírám ve dvě odpoledne. Je to trafika na 
nádraží a ta se vždycky řídí podle odjezdu 
vlaků. Ten náš první ranní jede ve 4.08. 
A to už tu musím být pěkně nachystaná, 
včetně novin, časopisů a kávy. 
Dráha nám čas od času ty odjezdy vlaků 
změní. Pamatuji si první ranní vlak taky ve 
3.52. Tak to jsem tu musela být zase  

o pár minut dříve. Ruku na srdce, mně to 
zas tolik nevadí. Nejsem moc velký spáč. 
Stačí mě bohatě 4 hodiny denně a ještě 
se mezitím dvakrát vzbudím . Největší 
špičku tu máme od šesti do devíti. 

Lidi mě baví, bez nich by mi bylo 
smutno
Pocházím z vedlejších Řevnic. Do 
Dobřichovic jsem se provdala. Drtivou 

většinu zákazníků znám osobně, znám 
jejich příběhy, veselé i ty smutné. Vidím 
téměř denně, jak jim rostou děti.  Je to 
zkrátka hodně blízký zákaznický vztah. 
Známe se opravdu dobře. Možná i díky 
těmto vztahům jsem přežila covidový 
lockdown se ctí. Věrní zákazníci mě v tom 
nenechali a přicházeli podpořit.

Bez kávy by to tu nešlo

Jsme nádražní trafika a tam se ta káva či 
jiné teplé nápoje přímo nabízí. Vždyť do 
vlaku s ranní kávou a novinami pod paží 
nastupuje většina cestujících. 

Jsme uprostřed rekreační oblasti
Díky tomu se tady projevuje velký rozdíl 
mezi sezónami. Chataři a kolaři se na 
jaře rozjezdí, a to se pak hodí mít širší 
sortiment. 
Z doplňkového prodeje nabízím studené  
i teplé nápoje. V létě tu prodáváme  
i zmrzliny a sortiment chlazených nápojů 
se rozšiřuje. Káva běží ráno naplno 
celoročně. Kávy nabízíme několik druhů. 
Každý si vybere. 
Časopisy se mi tu prodávají celoročně 
hezky. Dokonce v létě ještě musím vyndat 
jeden stojan na časopisy navíc. Na druhou 
stranu noviny a cigarety jdou s prodejem 
lehce dolů. 

S počítači nejsem kamarád
Přiznám se, nejsem moc počítačový typ.  
A tak služby PNS řeším po svém.  

Když si chci například objednat doplňkové 
zboží, zvládnu to po telefonu s kontaktním 
centrem nebo se svým obchodním 
zástupcem panem Kočárkem. Teď jste 
změnili nastavení ústředny a je trošku 
problém se k vám dovolat, musím i dvakrát 
třikrát. Portál mojePNS také nevyužívám, 
mám na to zkrátka pana Kočárka .

Snad nám to tu nezruší
A jak dlouho tomu tady dávám? Já bych 
moc ráda tady ještě pár let byla a dotáhla 
to až do důchodu. Ale naše trafika stojí na 
pozemku Českých drah a to je problém. 
Každý rok s napětím čekáme z jejich strany 
na prodloužení smlouvy. Teď to máme 
pořešené na rok 2022 a uvidíme, co bude 
dál...
Naše trafika je opravdu klasická trafika. 
Chodí tu lidi a fotí si ji. Už to začíná být 
rarita. Mám tu budku taky ráda. Lehce 
jsme ji vytunili. Zateplili jsme ji a dopřáli jí 
omyvatelnou „fasádu“. To kvůli sprejerům. 
Ti se tu rádi chvílemi vyřádí. Sice když je 
opravdu tuhá zima, tak se ta naše budka 

nevytopí, a o tom, jak je v ní v perném 
horku, vám ani říkat nebudu . 
Je to jen pro ty, kdo to mají rádi!

Děkujeme za rozhovor, držíme palce  
a ať se daří!
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V současné době bylo volání na kontaktní 
centrum celkově zjednodušeno.  Zákazník 
si vyslechne přibližně 25sekundovou 
uvítací hlášku a poté je spojen  

s operátorem. V případě, že jsou všichni 
operátoři obsazeni, začne zákazníkovi hrát 
do ucha melodie . Již není potřeba, aby 
zákazník prováděl jakoukoliv identifikaci 

před spojením s operátorem, ani nemusí 
vybírat ze seznamu voleb (v případě 
reklamace dodávky stiskněte 1...),  
jako tomu bylo v minulosti.

Ideální je mít u sebe nachystané potřebné dokumenty:
dodací a remitendní list, fakturu, reklamační list  
a potřebné údaje z nich, např. datum vystavení dokladu, 
remitendní datum, číslo vydání reklamovaného titulu 
apod.

 » ID číslo zákazníka  » S čím potřebujete pomoci a nachystané dokumenty

Je to šestimístné číslo začínající číslem 6, které naleznete na dodacím  
a remitendním listě v jeho pravé horní části. Tím o vás získáme veškeré 
nezbytné informace, které potřebujeme, abychom mohli váš požadavek 
zadat a vyřídit. 

Když je třeba 
zavolat do našeho  
kontaktního 
centra...

V minulém čísle Trafikanta jsme vás informovali o tom, že technologie našeho kontaktního 
centra přešla na technologii společnosti Daktela. Aby nám společné hovory pěkně 
odsýpaly k oboustranné spokojenosti, přinášíme pár praktických informací, jak na to.

Připravte si k hovoru 

Jak dlouho  
trvá průměrný hovor?

1 minutu a  39 sekund 

Nejčastější téma:

• Reklamace po dodávce
• Reklamace faktury 

Kolik hovorů  
odbavíme za den?

486 hovorů

Objednávat  
doplňkový  
prodej PNS je 
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

DPVEK220001
Candy Chicken  
kuře s cukrovinkou 10 g
Nejmenší možný odběr 12 ks

DPVCE220004
Mléčná čokoláda 4 x 15 g
Nejmenší možný odběr 4 ks

20,35 
bez DPH

23,40 
s DPH

Řekové slaví Velikonoce v kruhu rodinném 
vajíčkovou bitvou. Cílem je trefit vajíčkem 
co nejvíce svých protivníků. A aby toho 
nebylo málo, následuje hra v ťukání špiček 
vajíček o sebe. Ten, komu se vajíčko 
nerozbije, bude mít po celý rok štěstí. 

DPVKN220001
Okenní fólie Velikonoce 2221334, 30 x 42 cm
Nejmenší možný odběr 4 ks

DPVKN220014
Velikonoční barvy na vajíčka  

s obtisky, 9 x 19 cm
Nejmenší možný odběr 5 ks

27,52 
bez DPH

33,30 
s DPH

20,58 
bez DPH

24,90 
s DPH

Hody, hody 
doprovody...
Věděli jste, že...

Vajíčková bitva Čokoládový zajíček Největší vajíčko
Každý rok se ve světě vyrobí stovky 
milionů čokoládových zajíčků. Celkem  
4,7 % lidí nejprve sní ocas, 6,6 % raději 
tlapky. Drtivá většina z nás ovšem začíná 
ušima.

Největší slepičí vejce přihlášené do 
Guinnessovy knihy rekordů mělo 169 
gramů a bylo asi tak třikrát větší než běžné 
„emko“. Snesla ho německá slepice 
rekordmanka. V zásadě je to tak, že vejce 
představuje asi čtvrtinu hmotnosti ptáka.

DPPVE220002
Přání velikonoční  

velké - mix
Nejmenší možný  

odběr 10 ks

20,58 
bez DPH

24,90 
s DPH

28,26 
bez DPH

32,50 
s DPH

Kompletní velikonoční nabídku naleznete v našem e-shopu na záložce Velikonoce.

ALEXANDER ŠIRC

JIŘÍ TAHAL



AKTUÁLNĚ

16 17

AKTUÁLNĚ

Od minulého roku s vámi úspěšně 
spolupracujeme na výdejních místech 
v trafikách. Nyní na to navazuje projekt 
pronájmu pozemků na Parcelboxy. O co 
se vlastně jedná?
PPL Parcelboxy jsou samoobslužné boxy 
sloužící pro vyzvednutí a odeslání zásilek 
přepravovaných v síti PPL. Parcelboxy tak 
mohou lidé využít nejen pro vyzvednutí 
zásilek, ale i pro vrácení zboží zpět 
odesílateli nebo při posílání zásilky jiné 
fyzické osobě se službou Balík pro Tebe. 
Parcelboxy jsou přístupné 24/7,  
a tak příjemcům nabízejí velkou časovou 
svobodu. Nyní nabízíme trafikantům, kteří 

mají vedle své provozovny volný  
a vhodný pozemek, možnost pronajmutí  
na Parcelbox. 

Jaké parametry musí pozemek splňovat?
Především dobrou občanskou dostupnost 
s umístěním v osídlených oblastech 
měst. Důležité je, aby v dané lokalitě 
byla možnost krátkodobého parkování 
pro zákazníky a kurýry PPL. Parcelboxy 
umísťujeme v lokalitách s neomezeným 
přístupem 24/7. Naše Parcelboxy jsou pro 
datovou výměnu vybaveny integrovanou 
SIM kartou, lokalita musí tedy být pokryta 
4G signálem. Dostupnost elektrického 

napájení 230V/16A. Zhruba se počítá  
s pozemkem o výměře 5 m2.

Můžeme oslovit i majitele trafiky, 
který má volný pozemek jinde než 
provozovnu?
Ano, pronájem pozemku tak pro něj může 
představovat další zajímavý pasivní příjem 
navíc. Pokud má majitel vhodný pozemek 
mimo provozovnu, budeme rádi, pokud se 
nám ozve, a pobavíme se o možné další 
spolupráci. 

Co kromě peněz z pronájmu to 
pronajímateli přinese?

Domníváme se, že pro mnohé je právě 
pravidelný pasivní příjem navíc tím 
největším benefitem. Kromě toho je zde 
spojení s vůdčí značkou na trhu, která 
může zvyšovat hodnotu jeho podnikání,  
a to i přímo. Nabízí se i zvýšení frekvence 
pohybu obyvatel ze spádové oblasti. 
Nemůžeme garantovat, že každý uživatel 
boxu zároveň i nakoupí, ale v určité míře  
se tak děje. A v neposlední řadě díky 
automatickému klíčování Parcelboxů 
na Seznamu, je to jeden z  dalších 
způsobů, jak zviditelnit a propagovat svoji 
provozovnu.

A jaké výhody z toho má na druhou 
stranu vaše firma PPL?
Další rozšiřování naší sítě výdejních 
míst, kterých máme po celé ČR už 3000.  
Reagujeme tím na rostoucí trend zájmu  
o doručování právě do výdejních míst. 

Počítáte do budoucna i s jinými rozměry 
Parcelboxů? Menší by se někdy prostě 
hodil víc .
Nyní standardně instalujeme Parcelboxy 
široké 4,16 metrů (hloubka 0,646 m 
a výška 2,8 m). Do budoucna počítáme 
také s jinými rozměry. Jedná se  
o modulární systém a jeho variabilita nám 

umožňuje stavět jak menší boxy, tak i boxy 
větších rozměrů, než je nyní standardem.

Na jaký počet Parcelboxů si ve spolupráci 
s námi myslíte? 
Jedná se o stovku Parcelboxů. 

Děkujeme za rozhovor a společně si 
přejme, abychom té stovky dosáhli!

Máte volný 
pozemek?  
A můžeme ho 
vidět?
Kdo by neznal parcelboxy. Stojí jich v ulicích již pěkná 
řádka. Zákazníci je milují. Balíček tam na ně počká 
24/7, hezky bez fronty a bezkontaktně. Ve spolupráci  
s PPL přinášíme našim zákazníkům možnost 
pronajmutí pozemku pro Parcelbox vedle jejich 
provozovny. O co se přesně jedná, jsme se zeptali 
Jana Bardoně, Parcelbox manažera z PPL. 

Máte-li zájem o pronájem nebo se 
chcete dozvědět více, kontaktujte 
svého obchodního zástupce. 
Aktualizovaný seznam naleznete na 
následující dvoustraně. 
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725 818 291

Zdeněk Kozlík

720 052 446

Iva Horáková

724 605 621

Iva Dolejšová

725 818 288

Alena Kasperová

724 019 975

Břetislav Suk

724 605 616

Roman Bertani

606 760 365

Ján Ištván

Petr Kadlec
petr.kadlec@pns.cz

Michal Kubec
michal.kubec@pns.cz

724 019 968

Ilona Kočárková

724 019 979

Lucie Zábrodská

724 019 980

Martin Kočárek

602 579 340

Stanislav Šlancar

602 515 162

Vlasta Miklíková

723 558 184

Dagmar Trnková

724 605 655

Romana Schwarzová

724 605 662

Gabriela Tibitanzlová 601 116 456

Luďka Vavroušková

724 208 958

Monika Hymrová

 

Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhra-
decký kraj (bez okresu Jičín), Moravskoslezský 
kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský 
kraj

Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Karlovarský 
kraj, Královéhradecký kraj (pouze okres Jičín), 
Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, 
Ústecký kraj

Trutnov

Pardubice

Chrudim

Havlíčkův 
Brod

Žďár nad 
Sázavou

Pelhřimov

Benešov

Kutná 
Hora

Jihlava

Třebíč

Tábor

České  
Budějovice

Český  
Krumlov

Jindřichův Hradec

Písek

Kladno

Rakovník

Louny

Chomutov

Teplice

Děčín

Jičín

Semily

Liberec

Mladá  
Boleslav

Jablonec 
nad 
NisouČeská Lípa

Ústí nad 
Labem

Most

Příbram

Beroun

Litoměřice

Nymburk

Kolín

Mělník

Praha-východ
Praha

Rokycany

Praha 
západ

Klatovy

Domažlice

Tachov

Plzeň-jih

Sokolov

Karlovy Vary

Plzeň-sever

Cheb

Plzeň

Strakonice

Prachatice

Znojmo
Břeclav

Zlín

Vsetín

Bruntál

Olomouc

Šumperk

Jeseník

Prostějov

Ústí nad Orlicí

Ostrava

Opava Karviná

Nový Jičín
Frýdek-Místek

Kroměříž

Uherské 
Hradiště

Hodonín

Brno venkov

Brno
Vyškov

Blansko

Svitavy

Přerov

Rychnov  
nad Kněžnou

Hradec 
Králové

Náchod

Denně na cestách
Obchodní zástupci. Naši kolegové, kteří každý den 
jsou každý den v terénu a denně vyráží s energií 
sobě vlastní na cesty za svými zákazníky. Přinášíme 
aktuální přehled kontaktů a rozmístění jejich rajónů.

Manažeři sítě 
obchodních zástupců

Michaela Kunrtová

Míša odchází na rodičovskou dovolenou. 
Od března ji nahradí náš letitý  
a zkušený kolega Michal Kubec.  
Míšo, děkujeme za skvělou a milou 
spolupráci. Bylo vždy potěšením s tebou 
pracovat!

Přejeme hodně štěstí a radosti
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Další várka novinek  
v portálu mojePNS

Jsme rádi, že portál mojePNS je stále živý. Naši 
zákazníci ho rádi a plně využívají a my máme motivaci 
na něm neustále pracovat a vylepšovat ho.
Od 14. 2. 2022 jsme do portálu mojePNS přidali 
další skvělé funkce, které zákazníkům ušetří jejich 
čas a trochu odlehčí našemu kontaktnímu centru. 
Nově mají naši zákazníci možnost nahlásit reklamaci 
na zjištěné nesrovnalosti na daňových dokladech.

Chceme, aby byl portál mojePNS 
důležitým komunikačním nástrojem 
mezi námi a zákazníky a aby 
zákazníkům šetřil jejich čas. Proto nové 
funkce připravujeme také ve spolupráci  
s některými z vás, za což vám patří veliké 
poděkování. 

Po přihlášení do mojePNS na vás může občas 
vyskočit krátký dotazník, kde se vás zeptáme 
na váš názor, např. ohledně některé  
z funkcionalit. Budeme moc rádi za vyplnění a za 
jakoukoliv zpětnou vazbu. 

I v tomto roce připravujeme další novinky, se kterými 
vás včas seznámíme.

Uživatelé s centrálním přístupem, kteří spravují větší množství uživatelských účtů v sekci Uživatelé, jistě ocení i novou možnost 
vyhledávání provozoven, které má mít uživatel zpřístupněné. Vyhledávat lze podle názvu, adresy nebo čísla BP hledané provozovny.

Chybějící daňový doklad 
Ten si zároveň mohou zákazníci zobrazit 
nebo stáhnout přímo z mojePNS v sekci 
Doklady.

Nezaúčtované nebo chybně 
zaúčtované konkrétní položky 
remitendy či dodávky
A to buď z pohledu Množství, DPH  
nebo OC.

Chybné údaje v hlavičce daňového 
dokladu (např. adresa, IČ, DIČ atd.), 
výši přiznaného bonusu apod.

Další novinkou je tlačítko Filtrovat  
v některých částech portálu, které obsahují 
přehledy (Reklamace, Změny objednávek, 
Doklady, Obraty, Otevřené položky).
Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí 
položky, podle kterých je možné zobrazit 
pouze konkrétní záznamy v přehledu. 
Opětovným stisknutím tlačítka Filtrovat se 
tyto položky zase „sbalí“. Touto úpravou 
dochází k přehlednějšímu zobrazení 
přehledů.

Dále jsme do portálu přidali i možnost stažení přehledů ve 
formátu XLSX.
Tuto funkci využijí zejména zákazníci, kteří rádi pracují s daty např.  
v Excelu apod. U každého přehledu je tlačítko Exportovat  
do XLSX.

Jak správně postupovat při zadávání 
reklamací daňových dokladů  
si můžete přečíst v mojePNS  
v sekci Manuály.

Jak na to?

Aktuálně je do portálu 
mojePNS zaregistrováno více 

než 10 tisíc zákazníků a toto 
číslo každý den narůstá.

10 000  
zákazníků

Co vše lze na daňovém dokladu v mojePNS reklamovat?

MILAN KOŘÍNEK
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Křížovka o ceny

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: ... 
nepovídej, a chtěl ho někdo koupit? 
Gratulujeme výhercům, kterým posíláme 
cenu s logem PNS: M. Machytková, 
Jablonec nad Jizerou, V. Baran, 
Otrokovice, M. Kaigl, Staňkov,  

A. Bíbová, Praha 10, M. Bandevski, 
Olomouc.
Znění vyluštěné tajenky nám posílejte do 
konce dubna 2022 na e-mailovou adresu 
casopistrafikant@pns.cz. Nezapomeňte 
uvést název a adresu trafiky, kde pracujete,  

a číslo odběratele. 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.

Tati, já jsem si vyrobil housle a docela sám. „Ty jsi ale šikovný kluk. A kde jsi..“ viz tajenka



PRODÁVEJTE LOSY A ZÍSKEJTE 10%  
+ 5% BONUS. 

Play Games
obchod@play-games.cz +420 778 705 065 www.vyhernilosy.cz

Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+

sledujte nás

Od nás dostanete:  

Přidejte se mezi naše 
prodejce. 

• losy do komisního prodeje 
• tablet s internetem  

pro jednoduchou obsluhu 
• makety losů na vystavení
• obchodního zástupce  

pro komunikaci 


