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Kdo jsou čtenáři tisku?
Výsledky MEDIA PROJEKTU ukazují,
že tisk preferuje řada prestižních
sociodemografických skupin
obyvatel.
Vyšší je například podíl čtenářů
deníků mezi příslušníky vyšších
socioekonomických tříd oproti
průměrné populaci. Také časopisy
čte přibližně o 6 % členů těchto

Zajímá vás, jak je to se čteností jednotlivých titulů i jejich prodejem?
Kdo z nás nejvíce čte a kdo z nás si titul jenom prohlédne? To všechno
se dá zjistit. Každý rok probíhá výzkum čtenosti tisku MEDIA PROJEKT,
který zjišťuje sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12-79 let.
Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování
kampaní pro tisková média. Výzkum realizují od roku 2013
společnosti STEMMARK a MEDIAN, jeho zadavateli jsou Unie
vydavatelů a Asociace mediálních agentur (ASMEA).

Tiskové tituly čte více než
Celkový zásah tisku je
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82 %

obyvatel ČR.

populace.
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59 %

sestry a další pracovníci ve
zdravotnictví, učitelé, vysokoškolsky
vzdělaní pracovníci a manažeři či
podnikatelé, v nichž je podíl čtenářů
novin nebo časopisů o přibližně
5 až 10 % vyšší než v celkové
populaci.

Nejčtenější deník

Čtenářem alespoň jednoho časopisu vydávaného
v ČR je 75 % občanů ČR, tj. absolutně 6,7 mil.
osob.
Deníky oslovily celkem

skupin více ve srovnání
s průměrnou populací. Nejvýrazněji
je patrná orientace této skupiny
čtenářů na časopisy o vědě,
technice, zajímavostech o cestování
či na zpravodajské týdeníky.
Nadprůměrnými čtenáři tisku
jsou ale podle MEDIA PROJEKTU
také například lékaři, zdravotní

populace.

Nejčtenější jsou jednoznačně měsíčníky ,
pak týdeníky, čtrnáctideníky a nejméně deníky.

Nejčtenějším celostátním deníkem je Blesk (685 tis. čtenářů na vydání) následovaný
MF DNES (440 tis. čtenářů) a Sportem (196 tis. čtenářů).

Nejčtenější časopis pro ženy
Nejčtenějším časopisem pro ženy je Blesk pro ženy (378 tis. čtenářů na vydání)
následovaný Chvilkou pro tebe (347 tis. čtenářů) a Překvapením (186 tis. čtenářů).
Celkem se Blesku pro ženy prodá 81 162 výtisků.

Nejčtenější zpravodajský týdeník
Nejčtenějším zpravodajským týdeníkem je Reflex
(270 tis. čtenářů na vydání), následuje Téma
(221 tis. čtenářů) a Respekt (206 tis. čtenářů).
Celkem se Reflexu prodá 36 412 výtisků.
Naskenujte si
výsledky
celého
průzkumu
zdroj: Media projekt, Stemmark, Median
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AKTUÁLNĚ

TÝDENÍK

Týden 17

29. dubna 2022

Ročník 1

Číslo 33

Cena 29 Kč

Chystá se boj
o křeslo prezidenta
Práce lidí v České republice ve dvojím ohni

NAŠE

Úspěšný titul,
který slaví své výročí

AKTUÁLNĚ

PRAVDA

www.ipravda.cz

Kateřina

Květen 2022 ★ č. 5

Konečná

Časopis Na chalupě s Terezou Bebarovou oslaví brzy své již
roční působení na trhu. Za tu dobu si získal početné příznivce,
kteří vyhledávají témata o přírodě, péči o zahradu a zvelebování
víkendových sídel v exteriéru i interiéru. V květnovém čísle budou
mít čtenáři možnost
navštívit stylové obytné
vagony herce Tomáše
Hanáka, dozvědět se
více o fenoménu letních
S Terezou BeBarovou
NoviNka
Hit českých zahrad?
kuchyní, ujasnit si, jaký
Pečeme
s Pepou
Letní kuchyně
skleník bude vhodný právě
Jahodové
z „pozitivního“
košíčky
pro jejich rodinu, s Pepou
s krémem
pískovce
& rozmarýnem
Maršálkem si v jeho
Kamene,
který vám
pravidelném labužnickém
dobije
Pěstitelské
baterky
ambice splní
okénku upečou jahodovou
skleník
delikatesu, ale bude se
Jak vybrat
ten správný
i grilovat, vyrábět jarní
právě pro
vaši rodinu?
med, cestovat, dekorovat
chalupu přírodninami –
Navštíme
Obytné vagónky
prostě každý si na 100
a hospůdku
Tomáše Hanáka
v Nižboru
stranách najde to své...
Květen 2022, č. 5 ★ cena 54,90 Kč

O2 Předplacená karta
GO Ukrajina 15 GB
S předplacenou SIM kartou O2 získáte:
• 15 GB dat, 50 minut volání do všech sítí
• Volání do sítě O2 zdarma
• Mezinárodní volání na Ukrajinu za 1 Kč/min.
• Přednabitý bonus kredit 50 Kč
• Platnost tarifu na předplacené SIM kartě O2 je 30 dní
• S dostatečným kreditem lze tarif obnovit,
jinak platíte za minutu volání či balíček dat
Cena za volání po vyčerpání volných minut: 4,90 Kč/min
Cena za SMS: 1,90 Kč
Cena za data: 300 MB / 19 Kč s platností do půlnoci
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PŘEDPLACENÁ SIM KARTA GO UKRAJINA 15 GB
Obj. kód karty: DPO2U241231
Cena bez DPH: 192,15 Kč Cena s DPH: 232,50 Kč při odběru 1 ks
Doporučená prodejní cena: 299 Kč
Remitenda: ano

Na sobotní krajské konferenci KSČM v Praze
bylo celkem brzy jasné, že v čele krajského výboru
bude nadále žena. Mužští kandidáti se postupně
vzdávali nominace a zbyly tak Marta Semelová
(Praha 4) a Petra Prokšanová (10). Volby následně
dopadly poměrem 39:21 pro první z nich, a uhájila
tak svou pozici.
Staronová předsedkyně v úvodním projevu uvedla, že se scházíme ve velmi složité době mezinárodní i vnitropolitické. »Mezinárodní situace je dnes
poznamenána především konfliktem na Ukrajině.
Nejedná se však o jediný válečný konflikt ve světě
za poslední dobu. Jak uvedl generální tajemník
OSN António Guterres, čtvrtina lidstva, dvě miliardy lidí, dnes žije v konfliktních oblastech a svět
aktuálně čelí největšímu počtu násilných střetů od
konce 2. světové války. Loni muselo 84 milionů lidí
opustit své domovy kvůli válkám a násilí. Přitom se
stále víc a ví Na sobotní krajské konferenci KSČM
v Praze bylo celkem brzy jasné, že v čele krajského
výboru bude nadále žena.
Staronová předsedkyně v úvodním projevu uvedla, že se scházíme ve velmi složité době mezinárodní i vnitropolitické. »Mezinárodní situace je dnes
poznamenána především konfliktem na Ukrajině.
Nejedná se však o jediný válečný konflikt ve

Editorial šéfredaktora
Na sobotní krajské konferenci KSČM v Praze
bylo celkem brzy jasné, že v čele krajského výboru
bude nadále žena. Mužští kandidáti se postupně
vzdávali nominace a zbyly tak Marta Semelová
(Praha 4) a Petra Prokšanová (10). Volby následně
dopadly poměrem 39:21 pro první z nich, a uhájila
tak svou pozici.
Staronová předsedkyně v úvodním projevu uvedla, že se scházíme ve velmi složité době mezinárodní i vnitropolitické. »Mezinárodní situace je dnes
poznamenána především konfliktem na Ukrajině.
Nejedná se však o jediný válečný konflikt ve světě
za poslední dobu. Jak uvedl generální tajemník
OSN António Guterres, čtvrtina lidstva, dvě miliardy lidí, dnes žije v konf

NAŠE PRAVDA
vystřídá
Haló noviny
Od dubna začíná vydavatelství
FUTURA a.s. s prodejem nového
týdeníku NAŠE PRAVDA.
Zároveň zanikají Haló noviny.

Obsah NAŠÍ PRAVDY bude
zaměřen v první části na
aktuální společenské problémy
v domácí i zahraniční politice, na analytické ekonomické
materiály, veřejné mínění, publicistické materiály z oblasti
kultury, sportu, společenských věd. Redakce bude široce
spolupracovat s externími autory, se známými osobnostmi
zejména z levicového politického spektra. Významnou
součástí obsahu jsou magazínové materiály, které čtenáři
vyhledávají, jako jsou historické přehledy, zajímavosti
z přírody, vědy a techniky, náměty pro cestovatele, rady pro
zahrádkáře a kutily, křížovky, humor, satira.
Týdeník NAŠE PRAVDA cílí zejména na čtenáře, kteří jsou
příznivci politiky levicových stran a jejich voliči. Počítá s tím,
že ho přijmou dosavadní čtenáři Haló novin, že zaujme
postupně další čtenáře svým obsahem i příznivou cenou.
Téma: Hodnota člověka a jeho práce dnes

Jak z toho ven?
Situace na trhu není
v současné době lehká pro
téměř žádná odvětví, natož
pro prodejce tisku. Jsme
s vámi v denním kontaktu,
a tak samozřejmě i my celou
situaci vnímáme a plně si
uvědomujeme její dopady.
Na základě toho připravujeme
program, který by posílil
pozici vás trafikantů. Až vše
vyladíme, dáme vám vědět.

Pojďme zachránit
stovku stromů
Určitě jste to už také zaznamenali. V poslední době se nejedna firma rozhodla
jít cestou „ekologické ekonomie“ a šetřit naše lesy v podobě přechodu
tištěných katalogů, letáků a dokumentů na jejich online verzí.
Vzhledem k turbulentním změnám v cenách komodit, neustále rostoucím
cenám papíru a v neposlední řadě, pro nás velmi důležitému ekologickému
hledisku, se i naše společnost rozhodla přijmout postupné změny. Tyto změny
povedou k pozvolnému snižování počtu výtisků vybraných dokladů na nutné
minimum či jejich úplný převod na elektronickou verzi. Nemusíte se ničeho
obávat, celým změnovým procesem vás provedeme krok za krokem.
JANA KLENKOVÁ

Celý program zatím pracovně nazýváme
„VIRTUÁLNÍ ŘETĚZEC“ a je celý zatím
jenom ve výstavbě. Ale již nyní můžeme
pustit pár informací, jak zhruba bude
fungovat, a trochu vás natěšit.
Cílem celého programu je primárně
aktivní pomoc našim trafikantům, aby
byli konkurenceschopní a bylo pro ně
stále zajímavé podnikat v tomto oboru.
Trafikant se bude moci rozhodnout,
zda se přidá do našeho „VIRTUÁLNÍHO
ŘETĚZCE“. Být členem řetězce bude
znamenat, že mohu čerpat výhody
s tím spojené. Namyšleno máme
mnoho výhod týkajících se
doplňkového prodeje, marketingových
akcí, dostupnosti titulů, či distribuce.
Od trafikantů, kteří se zapojí do
„VIRTUÁLNÍHO ŘETĚZCE“, se na
oplátku bude očekávat aktivní přístup
k prodeji tisku i doplňku, odběr
a dodržování PNS určeného sortimentu,
přednostní vystavení titulů PNS, aktivní
nabídka domluvených titulů, spolupráce
na monitoringu tisku či spolupráce na
testovacích prodejích.
Toto je opravdu jen malá ochutnávka
celého programu. Pracujeme na tom,
aby mohl začít fungovat co nejdříve,
a my vám mohli váš trafikantský život
trochu ulehčit.
MICHAL KUBEC
PETR KADLEC

7,7 milionů papírů 100 stromů
Proces tisku těchto nadbytečných
dokumentů je nejen finančně, ale
zejména ekologicky velmi náročný.
V našem případě se jedná o úsporu
papíru ve výši neuvěřitelných 7,7 milionů
kusů ročně.

Tipnete si, o kolik se jedná
stromů? My jsme to spočítali
a je to téměř stovka! To už je
přece pořádný kus lesa, který
se vyplatí zachránit.

Tuhle knížku, kterou napsal
německý lesník, jsem přečetl
jedním dechem. Věděli jste třeba,
že se stromy vzájemně podporují?
Že spolu mezi sebou komunikují,
že mají paměť? Vřele doporučuji!
Ondřej Vaňha
místopředseda představenstva
PNS

Věděli jste, že...
» 1 strom slouží k výrobě cca 80 tisíc papírových archů?
» 1 strom uvolní za den až 7 tisíc litrů kyslíku, který pokryje denní
spotřebu 50 lidí?
» 1 tuna vytříděného papíru zachrání 17 dalších stromů?
» Tříděný papír lze recyklovat až 7x?
» Přibližná roční spotřeba papíru jedné české domácnosti je 70 kg?
» 1ha smrkového lesa zachytí ve vegetačním období až 23 tun prachu?
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PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

Rok výdejních
míst v PNS

PNS je novou
CZECH BUSINESS
SUPERBRANDS!

Sen každého obchodníka?
Že mu „někdo“ přivede nové
zákazníky, zařídí online reklamu
na tisíci místech a ještě mu za
to zaplatí. Zázrak? Ne. Společně
s PNS a jeho obchodními
partnery věc reálná...

Tradice a kvalita značky PNS byla oceněna odbornou porotou
Superbrands Council jako nová Czech Business Superbrands
pro rok 2022. Již přes 20 let je Superbrands celosvětově
nejuznávanější globální autoritou v oblasti nezávislého
hodnocení a oceňování nejlepších obchodních značek.
Hodnocení a nominace probíhá na základě sjednocených
metod a kritérií ve více než 90 zemích světa včetně České
republiky. Cílem tohoto ocenění je posílit pozici
a prestiž oceněných značek a také upevnit povědomí
veřejnosti i obchodních partnerů o kvalitě a spolehlivosti.
I díky vám, trafikantům, jsme tohoto ocenění dosáhli a velmi si
toho vážíme.
Děkujeme. Vaše PNS

LUCIE CEPÁKOVÁ
Výdejní místa. Ještě nedávno si tento výraz nikdo
nespojoval s nákupy a balíčky, nyní je jen málo lidí, kteří
si dokáží svůj každodenní život bez nich představit.
Nákup v zahraničí, oblečení, elektronika, knihy z e-shopu,

Více informací o tomto programu si můžete přečíst
na www.superbrands.com

Reklamujete daňové
doklady?

balíček poslaný tetě na Moravu… .
To vše nás napadne, když mluvíme
o výdejních místech. Co od nich očekává
zákazník? Že se tam může zastavit kdykoli
během dne, dobrou dostupnost (nejlépe
někde po cestě z práce), možnost zaplacení
balíčku na dobírku, a pokud je příjemná
obsluha, je to pro zákazníka bonus navíc.
Co pro otevření výdejního místa musí
udělat obchodník?
Zprovoznění výdejního místa na fungující
provozovně je otázkou několika málo
dní. Minimální vstupní investice, rychlé
zaškolení personálu, případně malá
úprava interiéru pro uskladnění balíčků…
To je souhrn věcí, které jsou pro provoz
nezbytné.

Proč do toho jít s PNS?
Pravidelné osobní návštěvy, přímá podpora
obchodních zástupců PNS a jejich znalost
nabízených produktů tohoto trhu jsou
hlavním benefitem, proč do toho jít
společně. V několika posledních číslech
časopisu Trafikant jste se dočetli, že
rozšíření sítě výdejních míst pro logistické
firmy se stalo jedním z důležitých
		
projektů společnosti
		
PNS.

A statistika roku 2021 mluví jasně:

2 250

... provozoven oslovených na
spolupráci

376 ... výdejních míst otevřených za
přispění obchodních zástupců PNS

383 039 ... počet balíčků vydaných/
přijatých v POS PNS

Takže pokud máte provozovnu s možností
uskladnění balíčků, otevírací dobou nejlépe
PO-NE, připojení k internetu a možnost
krátkodobého parkování u provozovny
a zároveň máte zájem o více informací,
určitě se zeptejte svého „obchoďáka“.
Rád vám poradí a se vším pomůže. Třeba
i s umístěním výdejních boxů u vaší
provozovny.

Co to přinese provozovně?
Mimo již zmíněné online reklamy, nové
zákazníky i dodatečný příjem.
Po zkušenosti z loňského roku většina
provozovatelů přiznává, že odměna za tuto

Nesouhlasíte
se zamítnutím reklamace
daňového dokladu?

Vylepšili jsme pro vás portál mojePNS, a to zejména oblast
zadávání reklamací daňových dokladů. A jak na to?

Pokud vaši reklamaci zamítneme, zobrazí se v Přehledu reklamací možnost kliknout
na Reklamovat výsledek reklamace.

MILAN KOŘÍNEK

Nenašli jste na
daňovém dokladu
vydání titulu, které jste
v remitendě vraceli?

službu samostatnou provozovnu neuživí,
ale pomáhá jim to financovat tzv. chudé
měsíce, které s sebou každý obchodní
rok přináší. A zároveň, že provozováním
výdejních míst rozšířili služby vlastním
zákazníkům.

Reklamaci nyní zadáte jednoduše na portálu mojePNS v sekci Reklamace daňových
dokladů/Nová reklamace/Chyba na daňovém dokladu kliknutím na tlačítko:

Následně se zobrazí jednoduchý formulář pro zadání zdůvodnění vašeho nesouhlasu s výsledkem reklamace a také máte možnost
přidat i přílohu (např. foto, kratší video apod.) o max. velikosti 5 MB.
Reklamaci znovu prověříme a výsledné stanovisko najdete opět v Přehledu reklamací daňových dokladů.
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Následně jen zadáte informace
o titulu a jeho vydání, vrácené
množství a datum, kdy jste titul
vraceli, a reklamaci můžete odeslat
k nám ke zpracování.

Nevíte, jak na to?
Podívejte se
do manuálů!

7
Jak správně postupovat nejen při zadávání reklamací daňových dokladů, najdete
v přehledných manuálech, které jsou k dispozici na portálu mojePNS.

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

Co říkají vašemu kouření
domácí mazlíčci?

Víte, že jsme
Linkedin?

Kouříte a napadlo vás, co tomu říká váš domácí mazlíček?
V tom případě patříte podle aktuálního průzkumu Instant
Research IPSOS k 60 procentům českých kuřáků, kteří
si uvědomují rizika pasivního kouření pro zdraví zvířat.
Češi přitom patří k evropským
rekordmanům – psy a kočky najdeme
v téměř polovině českých rodin.
V domovech kuřáků jsou zvířata často
vystavena pasivnímu kouření – třetina
kuřáků cigaret totiž kouří v prostorách
sdílených se svými mazlíčky a 40 procent
kuřáků neví, že kouření na ně může mít
negativní vliv.
„Riziko pasivního kouření pro domácí
mazlíčky je podceňovaným tématem,“ říká
MVDr. Anna Šrenková z veterinární kliniky
VETINO Jaggy Praha, a pokračuje: „Nejen,
že jsou zvířata zatížena pasivním kouřením,
ale pevné částečky kouře se usazují také
v jejich srsti. Při běžné hygieně, kdy se
zvíře líže, se mu tyto škodlivé částice
dostávají do těla. Nejedna studie prokazuje
zvýšená rizika vzniku rakoviny u zvířat
kuřáků.“
Kočky jsou vystaveny zvýšenému riziku

rakoviny dutiny ústní a lymfatických uzlin.
To si však uvědomuje pouze necelých
20 procent kuřáků – majitelů koček. U psů
je pasivní kouření jednou z příčin rakoviny
plic, nosních dutin a může značně přitížit
psům s onemocněním dýchacích cest.
Riziko pasivního kouření u nich prohlubuje
i vyšší dechová frekvence v porovnání
s lidmi. Avšak jen 30 procent majitelů psů
z řad kuřáků si tato rizika připouští.
Zdravotní problémy ale kouření může
přinášet i domácímu ptactvu, pokojovým
králíkům, a dokonce akvarijním rybičkám,
protože pevné částice kouře se usazují
i ve vodě akvárií.
Pokud však čeští kuřáci o rizicích pasivního
kouření pro zvířata vědí, jsou ochotni
udělat změnu. 34 procent dotázaných
považuje negativní dopad kouření na
zdraví zvířete za důvod, proč by se pokusili
přestat kouřit cigarety,

a 40 procent by kvůli tomu přešlo na
méně rizikové bezdýmné alternativy, jako
jsou elektronické cigarety nebo zařízení na
nahřívaný tabák IQOS. „I pro naše zvířecí
kamarády je každá, prokazatelně méně
škodlivá alternativa lepším řešením než
pokračování kouření cigaret,“ uvedla
MVDr. Anna Šrenková.
Většina škodlivých látek v cigaretovém
kouři vzniká při spalování tabáku.
Bezdýmné alternativy, jako je elektronická
cigareta IQOS VEEV nebo zařízení na
nahřívání tabáku IQOS, však tekutou náplň
nebo tabák pouze nahřívají a produkují
místo kouře aerosol obsahující výrazně
méně škodlivin. Nezpůsobují tak pasivní
kouření a vzniklý aerosol neulpívá na kůži
nebo ve vlasech, ale ani na srsti domácích
mazlíčků nebo v jejich pelíšcích. Cesta, jak
prospět zdraví zvířecího přítele, tak není
složitá.

Mnoho z vás už jistě ano, ale pojďme si
připomenout, o čem je řeč.
Sociální sítě jsou už zcela běžnou součástí naší každodenní
komunikace. Většinu z nich dobře známe a pravidelně
používáme. LinkedIn je ale trošku jiný, přeci jen jde
o práci, a možná proto se zde bojíme více vyčnívat.
JANA KLENKOVÁ

foto: PROFIMEDIA
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určitě vyplatí a sledovat profil PNS také!
Na našem firemním profilu najdete nejen
novinky týkající se naší společnosti, ale
také mnoho zajímavých témat, která hýbou
mediálním trhem a mohou být i pro vás
užitečná.

FOTKA

POZADÍ

Základem je vaše FOTKA - ideálně
usměvavá, aktuální a s neutrálním
pozadím. Určitě nevybírejte mezi
fotkami z dovolené nebo z hospody,
jde o váš profesní profil.
Pamatujte, že profil s fotografií je na
Linkedinu zobrazován 14x častěji než
profil bez ní.

Kdo bydlí
s kuřáky?
Nejčastěji sdílí domácnosti
s českými kuřáky psi – mají je
dvě třetiny z těch, kteří vlastní
domácího mazlíčka. Polovina
má pak doma kočku a téměř
15 procent hlodavce. Relativně
častými společníky (10 procent)
jsou také exotičtí ptáci.

Co to tedy přesně je a proč byste se měli
i vy zapojit? Linkedin je celosvětově
největší profesní síť na internetu, kde
se setkává více než 700 milionů členů.
Můžete zde propojit a posílit vaše profesní
kontakty, prezentovat pracovní zkušenosti
nebo se inspirovat těmi nejlepšími ve
vašem oboru, to vše online 24/7. Být
součástí této sítě se

Buďte v obraze, buďte in...
Vidíme se Linkedin!

Doplní to POZADÍ – což je prostor za
vaší fotkou, kde se můžete libovolně
graficky vyjádřit. Ideální je propojit tuto
grafiku s vaším profesním zaměřením,
vizí nebo logem firmy.
Pozor, ačkoliv 57 % uživatelů využívá
k přístupu mobil, je nutné tuto grafiku
přizpůsobit režimu PC.

Tipy,
na super
profil
MOTTO
Profil uzavře MOTTO – zde máte 120
znaků na to, abyste se ve zkratce
popsali. Jste-li aktuálně zaměstnaní,
uveďte zde název své pozice a jméno
firmy. Pokud práci hledáte, uveďte své
profesní zaměření.
V tomto případě dobře volte klíčová
slova, která jsou určující pro vaše
vyhledání ostatními.
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Pak už zbývá jen doplnit vaše CV, které by
mělo do posledního detailu korespondovat
s tím papírovým. Pokud budete chtít,

můžete přidávat pravidelné příspěvky, které
zvýší sledovanost vaší stránky, případně
si nastavit sledování pro vás zajímavých

firem, lidí či skupin.
Vidíte, je to jednoduché .

AKTUÁLNĚ

KOLEM DOKOLA

Aby se SIMky
dobře prodávaly
Předplacená SIM karta MOBIL.CZ od MAFRA v květnu slaví 9. narozeniny.
Proto v tomto měsíci značka připravila speciální podporu pro trafikanty v rámci distribuční
sítě PNS. Bude odměňovat šikovný personál, zkrátka však nepřijdou ani zákazníci,
kterým MOBIL.CZ nabídne extra výhodný balíček Data na týden s neomezenými daty.
Vyzpovídali jsme Janu Dobiášovou, marketingovou specialistku MOBIL.CZ.
IVA BEJČKOVÁ
Vzájemná spolupráce s PNS je již opravdu
dlouhodobá...
MOBIL.CZ skutečně spolupracuje s PNS
mnoho let, PNSka byla historicky vůbec
prvním distributorem našich SIM karet.
Spolupráce začala v roce 2014, a je tedy
„stará“ jako naše SIMka, která slaví
v květnu již 9 let. Za tu dobu máme za
sebou mnoho společných projektů,
PNS stále patří k našim nejdůležitějším
partnerům. Její největší devizou pro nás je
kvalitní a rychlá distribuce.
Jaké aktivity plánujete na tento rok?
Poslední dobou se soustřeďujeme hlavně
na místo prodeje. Dlouhodobě nám jde
o to, aby prodavači nebyli jen podavači,
ale aby je prodej SIM karty MOBIL.CZ
bavil a přinášel jim nejrůznější výhody.
Není nic lepšího než motivovaní trafikanti,
kteří dobře znají výhody naší SIM karty,
umějí ji správně nabídnout a hlavně ji mají
dostupnou na prodejně. Pokud jde o další
aktivity, tak jak jsem již uvedla, v květnu
slaví MOBIL.CZ narozeniny a to je čas, kdy
pravidelně přicházíme s nějakou speciální
produktovou výhodou pro koncové
zákazníky. Nejinak tomu bude i letos. Opět
zákazníkům nabídneme k aktivaci velice
žádaný balíček Data na týden,
v rámci kterého mohou týden datovat v ČR
neomezeně.
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Na trhu nabízí SIMky více firem. Proč si má
zákazník vybrat právě tu vaši SIMku?
Naší unikátní výhodou je internet zdarma
na 30 dní od aktivace nové SIM karty
a po každém dobití. Zákazník, který dobíjí

každý měsíc 200 Kč, tedy nemusí zaplatit
za internet ročně ani korunu – 200 MB
rychlých dat dostane automaticky za každé
dobití, a když tento objem vyčerpá, internet
mu do dosažení 30. dne od dobití stále
poběží, sice pomaleji, ale nezastaví se, jako
když dojdou data u jiných operátorů. Celý
kredit 200 Kč, které dobil, tak může využít
na volání, SMS nebo nákup libovolného
datového nebo volacího balíčku. Data
zdarma jsou skvělý a v dnešní době hodně
žádaný benefit, nicméně i volání je
u MOBIL.CZ výhodné a patří k nejlevnějším
na trhu.
Jakým koncovým zákazníkům jsou nejvíce
určeny?
SIM karta MOBIL.CZ je tu pro všechny,
kdo chtějí ušetřit. Je tu pro ty, kteří mají
rádi své výdaje za telefon pod kontrolou,
nechtějí se upisovat smlouvami a chtějí
být svobodní. Veškerý přehled o svých
službách mohou mít v aplikaci MOBIL.CZ.
Novou cílovou skupinou jsou aktuálně
přicházející občané z Ukrajiny. MOBIL.CZ
pro tyto zákazníky hned z počátku ruskoukrajinského konfliktu připravil benefit
bezplatného volání a posílání SMS mezi
Českou republikou a Ukrajinou.
I do budoucna budou služby MOBIL.CZ
ve volání a SMSkování na Ukrajinu velice
výhodné.
Jak se zákazníci staví k eSIMkám?
Je to trend, který klasické plastové jednoho
dne převálcuje?
V současné době stále výrazně dominuje
prodej klasických plastových SIM karet,

ale zájem o eSIMky neboli vestavěné
elektronické SIM karty se zvedá. Je to dané
vývojem přístrojů. Dnes již v podstatě
všechny nové telefony mají podporu eSIM,
a tak je někteří zákazníci zkoušejí využívat.
Oproti klasickým SIM kartám ale trpí eSIM
některými technologickými nedostatky.
Technologie integrované karty například
neumožňovala současné připojení ke
dvěma různým operátorům. Je to ale
ekologičtější a pohodlné. Elektronická SIM
se dá koupit online z jakéhokoli místa
i v jakoukoli denní dobu. Je však možné, že
eSIMky vytlačí ještě jiná technologie, doba
je rychlá a i v tomto směru lze očekávat
vývoj.

Hlavní výhody:
» Internet zdarma na 30 dní
»
»
»
»
»
»

od každého dobití
Volání do všech sítí
od 1,90 Kč/min
SMS 1,50 Kč
1,8 GB rychlých dat k nové
SIM
50 % dobíjené částky
k 1. dobití navíc
Výhodné volání a SMS
mezi ČR a Ukrajinou
Bonusy v mobilní aplikaci
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Chystáte se na
dovolenou?
Nepodceňte
přípravu

druhé skupiny, dejte si dobrý pozor na to, jaká pravidla v daném
místě platí. Třeba ve stále oblíbeném Bibione vás už nenechají
zapálit si na pláži a podobných omezení existuje bezpočet. Jak
jsme již zmínili, právě dovolená nabízí možnost zkusit se zbavit
cigaret úplně, což nebývá jednoduché. Dospělí kuřáci mají však
volbu vyzkoušet moderní bezdýmné alternativy, které jsou méně
škodlivé než klasické cigarety.
Jednou z nich je například elektronická cigareta IQOS VEEV.
Bývá okolím dobře tolerována, neboť nikoho neobtěžuje kouř
ani zápach. Je to proto, že toto zařízení funguje na principu
odpařování kapaliny, a produkuje tudíž pouze aerosol bez
zápachu. Toto zařízení můžete mít stále při sobě, dá se kdykoliv
zapnout či vypnout, a i jeho nabíjení je velmi rychlé. Navíc skvěle
padne do ruky a na výběr máte náplně mnoha různých příchutí.

Na co dalšího nezapomenout?

Při volbě místa dovolené se inspirujte také recenzemi těch, kteří
už zde nějaký čas strávili. Počet hvězdiček u hotelu není všechno,
často můžete být mnohem spokojenější v tříhvězdičkovém hotelu
než v tom nejluxusnějším. Dobrých rad není nikdy dost, proto
když budete chtít na něčem ušetřit, pak rozhodně ne na pojištění.
Pár stovek navíc vám v případě nehody či storna ušetří spoustu
problémů i peněz. S tím tak trochu souvisí také to, abyste při
výběru dovolené brali v potaz svůj zdravotní stav a případně se
poradili s lékařem. Například lidé s velmi citlivou pokožkou by
raději měli cestovat mimo hlavní sezónu, kdy jsou teploty nižší,
měli by hodně pít a vyhýbat se pobytu na přímém slunci.

Už víte, kam se letos vydáte na dovolenou?
I nadále však pečlivě vybírejte destinaci, ať už
podle toho, zda preferujete dovolenou aktivní,
nebo se těšíte spíše na čtení knih a pobyt u moře.
Svou roli sehraje také to, jestli cestujete na vlastní
pěst, či necháte vše zařídit cestovní kancelář.

Teď už se jen sbalit

Balení se na cesty přestavuje mistrovskou disciplínu, v níž musíte
být co nejefektivnější. Vše začíná tím, kam se chystáte. Určitě
bude jinak vypadat obsah kufru na exotickou dovolenou než
toho do hor. Rozhodně není na škodu připravit si seznam věcí,
které si chcete vzít. Nemusí totiž nutně odpovídat tomu, co na
cestu skutečně potřebujete. Nebalte na poslední chvíli a také se
doporučuje si vše nejprve rozložit třeba na postel a teprve pak
skládat do zavazadla. Pamatovat byste měli i na to, že si
z cesty budete chtít dovézt nějaké suvenýry. Skvělým řešením
je například to, že si vezmete cestovní balení kosmetiky, která
spotřebujete, a uvolníte si tak místo v kufru. Existuje také spousta
fíglů, jak věci poskládat tak, aby zabraly co nejméně místa. Na
dovolené se určitě nechcete zabývat činnostmi typu žehlení,
proto už při balení myslete na to, aby oblečení bylo nemačkavé,
případně ho složte tak, aby se později snadno vyvěsilo.
V neposlední řadě - pokud letíte, zjistěte si váhové limity
a rozměry zavazadel, ať nejste na letišti
nepříjemně překvapeni.

Každá varianta, kterou zvolíte, má samozřejmě svá pro a proti. Vydat se
po vlastní ose znamená svobodu, nikdo a nic vás neomezuje, zároveň
tato možnost bývá i cenově přívětivější. Na druhou stranu musíte vše
zařizovat, ubytováním a dopravou počínaje a stravou konče. Když se
rozhodnete pro cestovní kancelář, nemusíte nic řešit, ale rozhodně
si připlatíte. Co se týče období, pak se obecně doporučuje, máte-li tu
možnost, cestovat mimo sezónu.

Správný výběr je rozhodující

12 A jak jsou na tom kuřáci?

Plánování dovolené pro ně nebývá často jednoduché. Na jednu stranu
je dovolená dobrou příležitostní, jak se tohoto zlozvyku zbavit, ale na
straně druhé jsou ti, kteří bez cigarety zkrátka nevydrží. Patříte-li do

foto: PROFIMEDIA

Určitě si dejte pozor při výběru destinace a zohledněte tamní podmínky,
bezpečí a klima. Důležitou roli při rozhodování hraje ubytování, které
můžete vybrat pomocí různých aplikací se zákaznickými recenzemi.
Cítíte se na čistě odpočinkovou dovolenou v hotelu
s funkčním zázemím? Věnujte pozornost tomu, pro koho je primárně
určen, zda nabízí písčitou pláž s pozvolným vstupem do moře a jak je
zajištěný plážový servis. Samozřejmostí by při výběru měla být
i kombinace. Není na škodu podívat se možnosti výletů. Relaxace na
pláži je sice prima, ale vyrazit jednou či dvakrát za krásami a poznáním
místa, kde jste se rozhodli strávit dovolenou, bude příjemným
zpestřením.
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VELKOOBCHOD

Chlazené nápoje
jsou trhák

Víte že,
chlazený nápoj
se prodává
3 x rychleji než
nechlazený

Blíží se teplé dny, kdy je žízeň větší než jindy. Připravte
se na to! A i když všichni víme, že ledové nápoje nejsou
pro naše tělo to pravé ořechové, pijeme je ostošest.
ALEXANDER ŠIRC

8,09 bez DPH
9,30 s DPH
DPICT220001
XIXO ledový černý čaj
broskev 0,25 l

8,09 bez DPH
9,30 s DPH
DPICT220002
XIXO ledový černý čaj
jahoda 0,25 l

8,09 bez DPH
9,30 s DPH
DPICT220003
XIXO limonáda Tutti
Fruity 0,25 l

Rozšíření značky XIXO
o černé čaje a limonádu
(imitace chuti energetického
nápoje Hell Originál
s menším obsahem cukru
a bez kofeinu).
XIXO Tutti Fruity je prvním
nealkoholickým syceným
nápojem s příchutí tutti
frutti příchutí!

HELL Energy Coffee se vyrábí z extraktu
z opravdové kávy, obsahuje 75 %
a více mléka (Coconut a Salted Caramel
bezlaktózové mléko), 40 mg/100 ml
kofeinu a další kvalitní ingredience
charakteristické pro HELL, které
poskytnou dobrý start každého rána.
Energy Coffee mohou být skladovány bez
nutnosti chlazení.

SEMTEX STREET WATER je funkční neperlivá voda,
bez konzervantů, která je vyráběna v oblíbeném formátu
750 ml s uzávěrem sportcap.

Isotonická voda,
příchuť mango,
zlepšuje regeneraci
po fyzickém výkonu
a podporuje udržení
svalové hmoty v průběhu
rekonvalescence

HELL ENERGY Slaný karamel, horká
novinka pro všechny milovníky kávy
– nápoj obsahuje extrakt z Robusty
a Arabiky. Současně je tento nápoj
bezlaktózový a neobsahuje žádné
konzervanty ani umělá barviva. Díky
přívětivé velikosti je tato novinka ideální
na cesty. Lze konzumovat teplé či
chlazené.

21,65 bez DPH
24,90 s DPH

15,62 bez DPH
96
s DPH
od17,
od

Nově je v nabídce energetický nápoj určeny pro skutečné PC hráče, jejichž životem je maximalizovat každou hru!
Energetický nápoj pro hráče HELL GAMER, který bude věrným partnerem ve virtuálních dobrodružstvích!

DPCOF220001
HELL Energy Coffee
Coconut 0,25 l

DPCOF220002
HELL Energy Coffee
Salted Caramel 0,25 l

11,74 bez DPH
50
s DPH
od13,

14

DPHLL220001
HELL Gamer Arcade
Tropical bomb 0,25 l

11,74 bez DPH
50
s DPH
od13,

od

DPHLL220002
HELL Gamer NOVA
Cherry Beam 0,25 l

11,74 bez DPH
50
s DPH
od13,

od

DPHLL220003
HELL Gamer PvP
Coco split 0,25 l

V případě, že máte zájem
o prodej produktů Hell
(v nabídce máme již 16 druhů
nápojů), můžeme vám zapůjčit lednici
- malá 52 l nebo velká 135 l. Dejte
vědět svému obchodnímu zástupci.

21,65 bez DPH
24,90 s DPH

DPSEM220002
DPSEM220001
SEMTEX street watter Recover 0,75 l SEMTEX street watter Focus 0,75 l

Objednávat doplňkový prodej PNS
je snadné

od

Magnesium, příchuť
grapefruit,
přispívá ke snížení
únavy a pomáhá
předcházet svalovým
křečím

E-shop PNS

Kontaktní centrum

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

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

Obchodní zástupce
Zavolejte, napište svému obchodnímu zástupci a objednejte si zboží u něj.

PNS doplněk v novém
V současné době finišujeme se změnami
v našem doplňkovém skladu. Celý sklad
bude přestěhován do nových prostor
a to přinese hned několik výhod
především pro naše zákazníky:
 všechny procesy se zefektivní
 přibudou nové kategorie doplňkového
zboží a rozšíří se ty stávající
 začneme pracovat na rozšíření
nabídky dopravy o denní závoz na 15
vaše prodejní místo
 zmodernizujeme náš e-shop

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

Bez mapy jsme ztraceni
Znáte Google Maps? A víte, že s ní můžete
pracovat i offline? Stačí, když si dopředu stáhnete
část mapy, která vás zajímá, a můžete si ji
prohlížet, i pokud budete v dalekých horách sami
a bez Wi-Fi připojení. Po zapnutí GPS můžete
offline mapu využít i pro navigaci.

pozor, ať se nespálíte
Jaký faktor zvolit a dobře se namazat? Pro puntičkáře
je tu aplikace UV INDEX, která jim to přesně určí
a vypočte. Tato aplikace používá nejlepší údaje
o počasí, aby poskytla přesný index UV v místě,
kde se nacházíte.

bez peněz do hospody nelez
Ne vždycky cestujeme jenom po Česku. Pak přicházejí na řadu
směnné kurzy. A když zrovna nemáte kalkulačku v hlavě, tak si na
to stáhnetě aplikaci. Jedna z nejlepších je XE Currency.

Co patří k letní dovolené?
Chytré aplikace,
které nám všechno ulehčí
Kdo pije, ten jede
Pít se musí, a když je teplo, tak ještě více. Nemluvíme samozřejmě
o alkoholických nápojích, ale o „obyčejné“ vodě, která má pro nás
neobyčejný význam. Nemusíte nosit v hlavě, kolik už jste toho
vypili, nechte to na aplikacích:
Water Reminder, Water Time, WaterLama, Water Daily nebo
Sledování pitného režimu.

dobře se sbalit
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Věděli jste, že i na balení věcí na dovolenou
je aplikace? Už se vám nestane, že na něco
zapomenete. Navolíte si, kam jedete, do jakého
počasí a co tam budete dělat, a aplikace za vás
seznam sestaví. A vy můžete už jenom balit.
Na trhu je aplikací více, my můžeme doporučit
PackPoint.

PŘÍBĚHY Z TRAFIKY

Práce je
pro mě
dovolená
Když pojedete v Třeboni kolem
rybníka Svět, narazíte i na
krásnou písčitou pláž. Je to
oáza klidu, zeleně a příjemného
stínu vzrostlých stromů. Můžete
zrelaxovat, dát si pivko a koupit
něco ke čtení. Časopis vám prodá
usměvavá Jana Melicharová, která
spolu s manželem celý areál
provozuje a kterou jsme krátce
před sezónou vyzpovídali.

Jak se stane, že si člověk vezme do pronájmu
kus pláže?
Jednoduše. V pronájmu celý areál měli tehdy
starší manželé a my jsme jim začali s manželem
pomáhat a bylo logické, že když šli do důchodu,
tak jsme si to chtěli vzít do pronájmu my.
Co vás tady drží?
Baví nás to. A hlavně můžeme mít děti
s sebou. A takových prací moc není. Krásně se
to s rodinou skloubí. Děti tu vyrostly. Dneska je
jim 12 a 6 a mají to tu jako dětský tábor. Jak se
střídají v penzionech
kolem nás turnusy,
tak mají stále nové
a nové kamarády
a jsou tu nadšeni.
Koneckonců
na jinou letní
dovolenou nám
nezbývá čas. My
máme dovolenou
tady. Přes léto

zásobovaný od vás. Noviny, časopisy,
doplňkové zboží. Z něj převážně hračky
pro děti, všelijaké míčky nebo bublifuky.
A největším trhákem jsou od vás poštovní
známky. Máme vlastní pohledy, které
jsme si nechali vyrobit, a tak lidé posílají
pozdravy z prázdnin na všechny strany. Na
starosti nás má vaše obchodní zástupkyně
Gabriela Tibitanzlová a s tou se vždycky na
všem domluvíme.

jsme
tady od nevidím do nevidím
a mě to vůbec nevadí. Přes zimu spíše
odpočíváme. Zbytek roku pracuji jako
švadlena, dodělávám si vysokou školu, více
se věnuji dětem a manžel dělá v lese. Rádi
bychom tu byli i nadále, dokud nám budou
síly stačit a na radnici
budou vstřícní.
Od kdy do kdy to tu frčí?
Oficiálně otevíráme v červnu, ale když je
hezké počasí a teplé dny, jako jsou nyní,
tak otevřeme i dříve. Zavíráme na konci
srpna. Hlavními návštěvníky jsou lázeňští
hosté, kteří si v Třeboni léčí pohybové
ústrojí, pak turisté a místní maminky
s dětmi. Ale celé to tu řídí sluníčko.
Návštěvnost je od jednotek až po stovky.
Když prší, tak jsme doma nebo otevřeme
jenom kiosek a roztáhneme deštníky. Když
je krásně, máme tu brigádníky, kteří nám
pomáhají. Celý areál patří městu Třeboň.
V Třeboni se hodně investuje, nyní se
staví venkovní veřejné bazény, hned vedle
nás skate park, tak uvidíme, jak to zahýbe
návštěvností naší pláže. Ale myslíme si, že
náš klidný zelený areál bude trhákem
i nadále. Koneckonců pořádáme tu už řadu
let pravidelně dětské dny, veslařské závody
s mezinárodní účastí, spolu s pivovarem
Regent i klání v dračích lodích.
Jak přišlo i na noviny?
S manželem jsme tady už přes 6 let.
A jelikož sem chodí lidé odpočívat, lehnout
si, stále častěji se nás ptali na noviny
a časopisy. A tak jsme je i spolu
s doplňkem zařadili. Máme u vás smlouvu,
a když už víme, že budeme otevírat, tak
dáme vědět a smlouva se obnoví. V půlce
června už jedeme naplno. Kiosek máme

A jací jsou návštěvníci?
S lidmi je to vždycky pestré. To, jací jsou,
už poznám u vstupu, když jim prodávám
vstupenku. Lázeňští hosté potřebují klid
a moc nechtějí děti a psi kolem sebe.
Ale areál máme veliký, tak se snažíme
je rozdělit nebo nasměrovat, aby se
vzájemně nerušili. Celý areál je rozsáhlý,
tak to není zas tak velký problém.
Zažili jsme tu už kdeco. Jednou si dvě
kypřejší dámy půjčily od nás šlapadla
a jednu z nich napadlo skočit do vody
si zaplavat. To bohužel tu druhou dámu
katapultovalo také a skončily
i s převrženým šlapadlem obě pod vodou.
Zachraňoval je výletní parník, který zrovna
jel kolem a pak záchranáři. Ale kromě
podchlazení všechno dobře dopadlo.
Moc hezké jsou tu svatby. A protože
tenhle areál s manželem milujeme, tak tu
vlastní jsme měli kde jinde než tady.
A když se povede počasí, je to tu skvělé.
Přijeďte se vykoupat do nejčistšího rybníku
v okolí!
IVA BEJČKOVÁ

Nejen třeboňský region má na starosti
naše sympatická obchoďačka Gabriela
Tibitanzlová. Denně najezdí desítky

Tip na výlet
Rybník Svět
Rybník Svět najdete na jižním okraji města
Třeboně a vystavěl ho Jakub Krčín v letech
1571-73. Svět vznikl založením hráze
v sousedství hradeb před branami
města a stal se tak významnou součástí
městského opevnění. V současné době

má vodní plochu 214 ha, zadržuje asi
3,6 mil. m3 vody. Maximální hloubka je
5,2 m. Po delší části hráze rybníka je
vedena pěší cesta lemovaná vzrostlými
300 let starými duby.

kilometrů. Není divu, vždyť k jejímu revíru
patří ještě Krumlovsko, Budějovicko
a Jindřichohradecko.
Gabriela se na pozici obchodního
zástupce dostala tak trošku náhodou
před 12 lety, když pracovala v PNS jako
asistentka ředitele. Jen to mělo „menší“
zádrhel. Neuměla řídit. Vzala si víkend na
rozmyšlenou a v pondělí to šla odmítnout,
protože sezení za volantem byl pro ni děs.
Nakonec se dala přesvědčit, překonala
všechny strachy a více než desítku let
brázdí jižní Čechy od trafiky k trafice.
A stále ji to baví. A jak říká: „Na své práci
miluju to, že každý den je vždycky úplně
jiný.“
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navýšených tržeb se mi i dařilo. Po čtyřech
letech přišla revoluce a kiosek si vzal
majitel hospody zpátky. Několik let jsem
pracovala úplně jinde, ale pak se mi začalo
po Seči hrozně stýskat. A zase vstoupila do
všeho náhoda. Uvolnil se kiosek tady
v osadě.
Lze provozovat kiosek bez pivka?
Když jsme v osadě byli první sezónu,
byl tam ten náš kiosek a naproti klasická
trafika. Do trafiky hledali prodavače,
a tak jsme si ji vzali taky. Manžel prodával
v trafice a já v kiosku potraviny. Jenže jsem
začala nestíhat, lidí chodilo více a více,
a tak jsme to spojili. A jak jsme náš kiosek
rozšířili, hned mě napadalo, že bychom
mohli točit pivo. Manžel nechtěl, že
nebude vysedávat s hosty do noci. Dneska
se tomu smějeme.
Pivo u nás jede, točíme Plzeň, Radegast
desítku a dvanáctku Kozla. Proč tři sudy?
Protože se u nás zastavují často cyklisti a ti
potřebují desítku, pak tam máme ty starší
strejdy, kteří desítku nepijí, ale za Plzeň
platit nechtějí. A pak ty, kteří nic jiného,
než Plzeň zkrátka nepijí. Za ta léta to
máme vychytané. Dáváme si záležet, aby
pivko bylo vymazlené. Dobré chlazení,
vyčištěné potrubí, dobře natočené…
A tak mě moc těší, když pak zákazníci
chválí, že naše pivo nemá konkurenci.
Z potravin tam beru jen to, co nám chutná.
Pak se lidé vrací a chválí, že chtějí už jenom
špekáčky od nás. Není to sice tak levné
jako v řetězcích, ale zase to mají zákazníci
přímo u nosu.

V létě se stěhuji na Seč
Když se na břehu přehrady ocitnete v osadě Čáslavská bučina,
tak tam najdete kiosek Mambo. A v kiosku se na vás bude usmívat
Blanka Edrová. S touto energickou dámou jsem mluvila u ní na zahradě
v době, kdy se právě chystala na svoji 31. sezónu. A tak bylo o čem si povídat.
IVA BEJČKOVÁ
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Kdy ve stánku začínáte každý rok
fungovat?
Stánek máme otevřený od dubna
o víkendech a pak od července do
konce srpna každý den bez přestávky.
Zrovna dneska narážíme první sud. Po
desetiměsíční pauze to bude mohutná
vítací akce, na kterou se všichni těšíme.
Tahle práce vás musí hodně bavit a u mě

to platí stoprocentně. Čáslavská bučina
je uzavřená chatová osada. Chataři tady
tráví skoro celé léto, někteří z nich jsou
už v důchodu a někteří jezdí z chaty přes
léto do práce. Tak si tady spolu hezky
stárneme. Známe se dokonale a vzájemně
se máme rádi.
A jak jste se k tomu vlastně dostala?

Všechno to začalo tím,
že jsme byli s manželem
a malým synem jednou
na dovolené v kempu na Seči. A tam byla
hospoda a kiosek a já si říkala, že by mě
hrozně bavilo něco takového mít. Shodou
okolností se tam kiosek uvolnil a já to
vzala. S malým synem a těhotná. Tenkrát
to byla ještě Jednota. Bavilo mě to a podle

Co se u vás nejvíce čte?
Od PNS beru vše, noviny, časopisy
i doplněk. Nápoje, lízátka, hračky pro
děti. Mám skvělou obchoďačku paní
Vavrouškovou a ta mi s tím vždycky
pomůže. Nejvíce se prodávají časopisy
a křížovky. Je fakt, že asi i díky internetu to
jde trošku v menším počtu než před lety.
Ráno přijdou chlapi na pivko a k tomu si
vezmou možná už ze zvyku noviny. Je to
pro ně rituál. Mám jedno heslo. Musí u mě
zákazníci sehnat prostě všechno. Protože
když osadníci někam vyjedou za nákupem,
pak si tam koupí i to, co by mohli koupit
u mě. Já vlastně potřebuji, aby si tam od
rána dali pivečko a už nikam pak nemohli
jet. Dělám si legraci, ale je to princip
obchodu .
A jaká byla pro vás ta nejlepší sezóna?
To první covidové léto v roce 2020. To
nikdo nikam na dovolenou nejel nebo si
lidi chaty dokonce mezi sebou i půjčovali,
takže žádná nebyla ani chvilku prázdná.
Zákazníku bylo opravdu hodně.
Jsem na většinu toho sama, manžel chodí
normálně do práce a jezdí mi po práci
pomáhat. Bez něj bych to nedala. Je
pro mě velká podpora. Pak mám jednu
šikovnou brigádnici. Přes zimu se nemám
čas nudit. Řadu let jsem vypomáhala
v hračkárně, ale teď dělám hlavně návrhy
zahrad. To mě baví strašně moc.

Tip na výlet
Přehrada SEČ
Přehrada Seč byla postavena v letech
1925–1934. Hráz je zděná a byla postavena
ze žulových bloků mezi skalisky, na nichž
se nacházejí zříceniny hradů Oheb
a Vildštejn. Vstup na most na hrázi je volný
a je z něj krásný výhled na celou přehradu
na jedné straně, na druhé úchvatný pohled
do 42 m hluboké propasti.
Jedno z nejfotogeničtějších míst přehrady
tvoří na přehradě Seč typický ostrůvek.
Zajímavostí je, že se jedná o jeden
z největších izolovaných ostrovů v Česku.

Děkuji za rozhovor a ať vám vyjde
i ta 31. sezóna!

Ostrůvek je vyhlášen přírodní
rezervací a platí tam zákaz rybolovu.
Také okolo ostrova bývá nejčistší voda.

I naši trafikanti chtějí na dovolenou,
ale i z jiných důvodů se může stát,
že potřebují dočasně přerušit
dodávky tisku.

Dodržením tohoto termínu se vyhneme
jakýmkoliv komplikacím spojeným
s přerušením dodávek tisku i s vyhlášením
remitendy.
Pokud zákazník nestihne termín
5 pracovních dnů, ještě není nic ztraceno,
i s mimořádnými situacemi se umíme
vypořádat. Nicméně mezním termínem
jsou 2 pracovní dny předem, kdy se
k požadavku musíme dostat nejpozději do
10:30 hodin.

Pokud je tedy prodejna uzavřená na určité
období, pak remitenda musí být vyhlášena
předem, aby se stihla zpracovat.
V případě, že by se vrátila až po
nahlášeném termínu přerušení dodávek,
mohla by nastat situace, kdy bude velká
část titulů neuznána pro pozdní vrácení.

A jelikož je to proces s určitými
návaznostmi, tak máme v našich VOP
zakotveno pravidlo o nahlášení přerušení
dodávek tisku nejméně 5 pracovních dnů
předem.

Ze dne na den bohužel přerušit dodávky
standardně nelze, jsou již totiž vytištěné
Dodací a remitendní listy a hlavně už
je vytvořen seznam titulů k vrácení do
remitendy.

Jak přerušit
dodávku tisku?

Samostatnou kapitolu nám dnes tvoří
COVID, na základě kterého jsme přijali
mimořádná opatření.
Pokud by tedy někdo potřeboval zavřít
ze dne na den z důvodu karantény, lze
dodávky zastavit ihned a remitendu
prodejce zpracuje na základě inventurního
soupisu zaslaného na e-mail a následně
připraví ke svozu do bedny.
JIŘÍ TAHAL
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Nejen časopis
100+1
Počínaje 1. srpnem 2022 bude tituly vydavatelství Extra
Publishing výhradně distribuovat naše společnost
PNS. Vydavatelství Extra Publishing se za 15 let své
existence stalo v ČR největším v segmentu populárněnaučných časopisů podle počtu vydaných titulů ročně.
Popularizuje vědu a její poznatky, historii či vojenskou
historii a hlavně rozdává radost – „Radost z poznání“.
VÁCLAV ČIHÁK

100+1

K populárnímu čtrnáctideníku 100+1
zahraniční zajímavost, který vychází již
od roku 1964 a který patří do portfolia
vydavatelství od roku 2011, přibyly jeho
speciály, tradiční letní speciál 100+1 ve
spolupráci s TV pořadem Koření, ale
i populárně-historický titul 100+1 historie.
Měsíčník Živá historie je balený ve folii
a přináší s každým vydáním atraktivní
dárek – jenž nějakým způsobem připomíná
cenný historický artefakt. Vánoční
čísla měla přílohou například reálně
upotřebitelné historické hrací karty, jiným
populárním artefaktem byla zakládací
listina Karlovy univerzity. Dalšími tituly pro
historické nadšence jsou Tajemství české
minulosti a licencovaná, bohatě graficky
vypravená Ilustrovaná historie.

Historie vojenství
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Historií vojenství se zabývají měsíčníky
Válka REVUE a II. světová se svými
čtvrtletními monotematickými speciály,
a dvouměsíčníky Vojska, Zbraně, Bitvy
a I. světová.
K nim vycházejí jako občasníky mimořádné
výtisky o vojenské technice (např. tanky
T-34, Tiger) a armádách.

Dětské tituly

Radost začali ve vydavatelství Extra
Publishing vrchovatě rozdávat i dětem,
když k vlastnímu titulu Časostroj, který
zve své mladé čtenáře na dobrodružnou
výpravu do dějin, akvizicemi přidali
dětské časopisy Dráček, Předškolák a pro
nejmenší školáky čerstvě uvádějí zbrusu
nový titul Žvejka.
Dráček, hravý měsíčník pro děti od 3 do
7 let, podstoupil před třemi lety relaunch:
Časopis je od té doby celý na kartonovém
papíru. Najdete v něm komiksy, pohádky,
vystřihovánky, písničky, omalovánky, kvízy,
pexeso nebo třeba prosvětlovačky
a tvoření samostatně, se staršími
sourozenci nebo i s rodiči. Dráček je
vstřícný, milý, moderní, bohatě ilustrovaný,
s velkou plochou stránky, a protože má
pevný papír, všechny jeho listy jdou stříhat
a skládat. Speciály Dráčka obsahují výběr
toho nej: dovednosti, procvičovačky,
prosvětlovačky…
Dráček směřuje své čtenáře k dalším,
věkově navazujícím titulům: Předškolák,
s prodejním vrcholem kolem doby
zápisu do základních škol, který obsahuje
pracovní listy na rozvoj grafomotoriky,
řečových, počtářských a dalších
nezbytných dovedností předškolních dětí.

A dvouměsíčník Žvejka, který je zábavnou
novinkou pro holky a kluky od 7 let.

Bookaziny

Vydavatelství Extra Publishing je
průkopníkem vydávání publikací na pomezí
časopisů a knih, tzv. „bookazinů“
(z anglického „book“ = kniha a „maga/
zine“ = časopis). Jsou na trhu ve
4 řadách: Bookazine, Fanzine, Jak na
to a historické (jako speciály magazínu
Živá historie). Prodávají se zpravidla za
vyšší koncovou cenu 149,90–179,90 Kč,
na pevné podložce a zatavené ve folii,
aby měl čtenář jistotu svého nového,
nepoškozeného výtisku. V historické řadě
se čtenáři doposud setkali
s encyklopediemi například o starověkém
Egyptě, Vikinzích nebo národu Inků. V řadě
Fanzine byl úspěšný výtisk o fenoménu
„Pokémon“. V řadě Jak na to vycházejí
vizuální návody ke hře na hudební nástroj:
piano, ukulele, nebo třeba na pletení či
hraní šachu. V řadě Bookazine potom
překladové publikace z britské edice
Classic Rock o hudebních kapelách,
namátkou Queen, AC/DC nebo Iron
Maiden.

e
Od srpna distribuc
těchto časopisů již
výhradně od PNS
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KŘÍŽOVKY PRO CHYTRÉ LIDI

Velká křížovka na léto
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Správné řešení z minulého čísla je: ...
vzal struny? Vytáhl jsem Ti je z kytary.
Gratulujeme výhercům, kterým posíláme
cenu s logem PNS: J. Hnídková, Sušice,
L. Puchnerová, M. Budějovice,
R. Chrenšťová, Liptaň, J. Barnovský,

Orlová, B. Kabátová, Frýdek–Místek.
Znění vyluštěné tajenky nám posílejte do
konce června 2022 na e-mailovou adresu
casopistrafikant@pns.cz. Nezapomeňte
uvést název a adresu trafiky, kde pracujete,
a číslo odběratele. Tím, že zašlete

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.!

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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