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Vánoční chvíle
s vůní přírody
V novém Trafikantovi se věnujeme vůním a bylinkám, a to i s ohledem na blížící se období. Vánoční svátky 
vším tím, co k nim patří, přináší do našich domovů a životů rozmanité vůně. Vůně sladkého cukroví, čajů, 
svařeného vína, vůně lesa v podobě vánočních stromků, purpuru a další. Žádný jiný svátek tolik nepůsobí 
na náš čich.  

Čich a vnímání vůní často v běžném zrychleném životě upozaďujeme. Nemáme čas na všechny vjemy, tak 
důvěřujeme jen některým anebo se spoléháme na reklamním slogany. A to je škoda. Čichové centrum 
je umístěno v nejstarší části mozku,  která má značný vliv na uvolňování hormonů štěstí do našeho těla. 
Pokud tedy zapojíme čich při jídle, v přírodě, u kávy či u čaje, můžeme si sami 
udělat radost, a to se v těchto šedivých dnech vždycky hodí. 

Já sám v kanceláři používám aroma difuzér, abych si zpříjemnil pracovní 
prostředí. Na výběr mám vždy 3-4 druhy vůní. Většinou směsi bylin. 
Aktuálně u mě voní Radost ze života, Harmonie, Santalové dřevo  
a Thieves  Obdobně si s chutí udělám několikrát denně čistý sypaný 
zelený nebo černý čaj a při jeho pití si užívám jeho vůni. Jsou to 
drobné okamžiky, ale pro mě velmi důležité .

Rád bych krom výzvy k přivonění poděkoval za spolupráci, 
popřál vám krásné vánoční svátky plné úsměvu, lásky, radosti  
a naděje. 

ONDŘEJ VAŇHA
místopředseda představenstva

Děkujeme za příjemnou 

spolupráci. Přejeme vám krásné 

a veselé vánoce a v novém roce 

jen to dobré.
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Výjimečná spolupráce,  
která zachraňuje životy
Tak by se dala nazvat spolupráce PNS s humanitární organizací ADRA, 
na podporu válkou zmítané Ukrajiny. V uplynulých měsících jsme 
ADŘE poskytli naše prostory centrálního skladu, odkud pravidelně 
vyrážely kamiony s humanitární pomocí směrem na Ukrajinu. Celkem 
bylo vypraveno 25 kamionů, přičemž každý z nich vezl 33 plných 
palet. Jsme moc rádi, že jsme se mohli do této smysluplné pomoci 
zapojit, a těšíme se na další spolupráci. Zástupci ADRY chválí náš 
perfektně sehraný tým, který vše pomáhal organizovat a distribuovat 
bez jediné chybičky, a poskytl tak unikátní službu na klíč.
My jsme moc rádi, že jsme se mohli do této smysluplné pomoci 
zapojit jménem PNS.
ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, 
která již od roku 1992 pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. 
Jejich dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné 
pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují. Kromě toho se věnují také 
globálnímu rozvojovému vzdělávání. To vše díky pomoci laskavých 
dárců a dárkyň. Více zjistíte na www.adra.cz.

Nový klient, nové letáky
Od konce srpna letošního roku máme v distribuci neadresných zásilek nového klienta,  
a to společnost ACTION. Action je nejoblíbenější diskontní obchod v Evropě s cenově 
dostupnými, běžnými i neobyčejnými výrobky pocházející z Nizozemska, ale v současnosti 
má již více než 2 000 diskontních obchodů v 10 zemích. Na český trh vstoupila společnost 
v roce 2020 a v současnosti provozuje již 33 obchodů a stále se rozvíjí. Za obchodní 
oddělení jsme velmi rádi, že se v současné době podařilo zajistit distribuci pro klienta, 
který chce nosit letáky opakovaně a pravidelně každých 14 dní. Navíc s potenciálem 
dalšího rozvoje.

Závod Ostrava v novém
V 1Q roku 2023 se náš závod v Ostravě přestěhuje 
do nových prostor, které jsou vystavěny v Ostravě 
Vítkovicích. Jedná se o prostory upravené PNS přímo 
na míru a to nám umožní zefektivnit celý proces 
reexpedice a nakládky malé dopravy.

Frčíme na Plantouru
V polovině října jsme úspěšně dokončili migraci na novou  
verzi Plantouru. Tato nová verze nám umožňuje lépe plánovat  
a zpřesnit výpočty tras, díky novým mapovým podkladům  
a jinému algoritmu. 

Přichází nový IQOS ILUMA  
s indukčním nahříváním tabáku

Dospělí kuřáci, kteří místo klasické cigarety raději sáhnou po méně 
rizikové alternativě v podobě bezdýmného zařízení využívajícího 

nahřívání tabáku, mohou od poloviny listopadu zvolit nový 
IQOS ILUMA. Na český trh jej uvedla společnost Philip Morris 

International a jde o první zařízení z rodiny IQOS využívající technologii 
indukčního ohřevu, která nepoužívá nahřívací čepel, a nevyžaduje tudíž 

během provozu žádné čištění. 

Jádrem této technologie je speciální 
kovové tělísko vložené do tabákové 
náplně, které je potaženo nerezovou ocelí 
pro co nejlepší nahřívání tabáku. Díky 
tomu nabízí IQOS ILUMA čistější způsob 
ohřevu přímo ze středu tabákové náplně, 
což zajišťuje snazší potahování a chuť, 
která se v průběhu užívání nemění. Navíc 
odpadá nutnost čištění zařízení od zbytků 
tabáku v okolí nahřívací čepele používané 
předchozími provedeními IQOS. 

Všechna zařízení na nahřívání tabáku 
IQOS tabák nespalují, ale pouze 
nahřívají. Při tom nevzniká žádný kouř 
ani popel a v porovnání s cigaretami se 
uvolňuje v průměru o 95 procent méně 
škodlivých látek. Použití nového zařízení 
je jednoznačně komfortnější – podle 
provedeného průzkumu poskytuje 
IQOS ILUMA ve srovnání s předchozími 
generacemi zařízení IQOS příjemnější 
uživatelskou zkušenost.

„Našim zákazníkům v České republice 
přinášíme IQOS ILUMA jako novou 
vlajkovou loď našeho vědecky 
podloženého portfolia bezdýmných 
výrobků. Věřím, že uživatelé ocení zásadní 
vylepšení, která přináší. Zejména pak 
absenci nahřívací čepele, díky které 
nezůstávají v zařízení zbytky tabáku,  
a odpadá tak potřeba jej čistit,“ uvedla 
Andrea Gontkovičová, generální ředitelka 
Philip Morris ČR, a dodala: „Naší ambicí 
zůstává, aby všichni dospělí čeští kuřáci, 
kteří by jinak pokračovali v kouření 
klasických cigaret, přešli co nejdříve 
na lepší alternativy a přestali kouřit ku 

prospěchu svého zdraví i zdraví okolí.“

Řada IQOS ILUMA nabízí v České republice 
tři druhy zařízení: IQOS ILUMA PRIME, 
IQOS ILUMA a IQOS ILUMA ONE. Mají 
odlišný design, aby jejich uživatelé měli 
možnost vybrat si to, které nejlépe 
vyhovuje jejich potřebám a vkusu. 

Pro IQOS ILUMA jsou určeny výhradně 
nové tabákové náplně TEREATM vyvinuté 
pro indukční ohřev, které nejsou 
zaměnitelné s náplněmi pro předchozí 
generace zařízení IQOS. K dostání je 
celkem devět variant těchto tabákových 
náplní, do konce roku pak přibudou další 
čtyři. Uživatelský komfort zvyšuje také 
automatické spuštění nahřívání po vložení 
tabákové náplně u modelů IQOS ILUMA 
PRIME a IQOS ILUMA. 

Doporučená maloobchodní cena zařízení 
IQOS ILUMA se podle jeho konkrétního 
modelu pohybuje od 1090 Kč do  
2790 Kč. Doporučená cena tabákových 
náplní TEREATM pak činí 112 Kč za krabičku. 
Zájemci o jejich prodej se mohou obrátit 
na obchodního zástupce Philip Morris ČR.

Značka IQOS je dnes jedničkou mezi 
bezdýmnými výrobky Philip Morris 
International. Firma odhaduje, že na celém 
světě (vyjma Ruska a Ukrajiny) je přibližně 
19,5 milionů dospělých uživatelů systému 
IQOS, z nichž 69 %, což představuje 
přibližně 13,5 milionů dospělých 
kuřáků, zcela přešlo na IQOS a přestalo 
kouřit cigarety. Záměrem Philip Morris 
International je, aby do roku 2025 nejméně 
40 milionů lidí, kteří by jinak kouřili 
cigarety, přešlo na bezdýmné výrobky. 



AKTUÁLNĚ

6 7

AKTUÁLNĚ

Sněmovna to schválila v rámci hlasování 
o novele autorského zákona, který 
vychází ze směrnic EU. Do finálního 
znění se dostal také zákaz obcházení 
práv vydavatelů tím, že by například 
provozovatel platformy upravil algoritmus 
vyhledávání tak, aby za vydavatelský obsah                                               
v případě neochoty uzavřít licenční 
smlouvu nemusel vůbec nic platit. Údajné 
posílení pozic vydavatelů nad rámec 
výkladu unijní směrnice aktivně kritizuje 
především společnost Google, která 
provozuje nejpoužívanější internetový 
vyhledávač. Google vyhrožuje ústy 
své tiskové mluvčí pro ČR a Slovensko 
paní Alžběty Houzarové, že v případě 
definitivního schválení novely ve stávajícím 
znění by mohl výrazně omezit zobrazování 
zpravodajského obsahu tuzemských 
vydavatelů ve výsledcích vyhledávání 
a službě Zprávy Google. Tyto výhrůžky však 
nejsou opodstatněné a pouze dokazují, že 
se společnosti Google nechce za užívání 
obsahu vydavatelů hradit žádné licenční 
poplatky. Google se totiž chtěl platbám 
vyhnout tím, že by si vybral pouze několik 
českých vydavatelů, kterým by platil blíže 
nespecifikované platby, ale všem ostatním 
vydavatelům by nepřispíval za užívání jejich 
vydavatelského obsahu téměř nic.
Sjednání licenční smlouvy zcela 
transparentním způsobem přitom nejen 
této společnosti nově stanoví jako 
povinnost právě novela autorského zákona. 

Na všechny velké digitální platformy, které 
vydavatelský obsah v online prostředí 
využívají, se bude vztahovat nově 
schválený zákon. 

Firmy jako Google, Twitter nebo Facebook 
budou muset podle novely získat od 
kolektivního správce nebo od jednotlivých 
vydavatelů licence ke komerčnímu 
využívání jejich článků. Licenční poplatek 
by podle návrhu poslance Jana Laciny 
(STAN) měl zohledňovat rozsah a dosah 
publikovaného sdělení, úsilí vynaložené 
vydavatelem na pořízení obsahu publikace 
a ekonomický přínos, který má platforma  
z užívání obsahu, a to včetně příjmů  
z reklamy. V případě nedohody platforem 
a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení 
jednání by odměnu mělo stanovit 
ministerstvo kultury, které by na to dostalo 
60 dnů. Pokud by platforma odmítla jednat 
o získání licence nebo by neposkytla 
požadovaná data a licenční poplatky 
neplatila, hrozila by jí podle vládní předlohy 
pokuta až půl milionu korun. Lacinova 
úprava sankci zpřísnila až na jedno 
procento celkového ročního obratu, podle 
toho, která částka bude vyšší. Takto vysoká 
pokuta však společnosti Google vadí. 
Obává se, že by se jí také mohlo vymstít, 
že se v Česku dlouhodobě vyhýbá placení 
daní z příjmů a vyvádí finanční prostředky 
z online inzerce prostřednictvím daňových 
úlev v jiných zemích EU. Podobně 

silnou lobbistickou kampaň jsme mohli 
zaznamenat v ČR také, když se uvažovalo  
o možném zavedení digitální daně, ze které 
však nakonec sešlo, a to také pod tlakem 
ze strany od americké administrativy.
Ministr Baxa poslancům řekl, že posílení 
ochrany vydavatelů vůči poskytovatelům 
služeb informační společnosti nebude 
znamenat ztížení boje s dezinformacemi 
nebo omezování rozvoje informačních 

Poslanecká sněmovna posílila 
pozice vydavatelů vůči 
internetovým platformám

Pokud bude přijata Senátem novela autorského zákona v podobě, 
kterou již schválila Poslanecká sněmovna 15. října 2022, potom 
vydavatelé a mediální domy získají silnější pozici vůči provozovatelům 
internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při 
sjednávání licenčních poplatků za využívání článků v online prostředí. 

VÁCLAV MACH
ředitel Unie vydavatelů

služeb. Reagoval tak nepřímo na tvrzení 
společnosti Google, podle níž Lacinova 
změna „znesnadní lidem přístup k 
důvěryhodným zprávám“. Pokud návrh 
ve stávajícím znění projde, bude Google 
podle Houzarové zřejmě zvažovat „výrazné 
omezení délky zpravodajských úryvků ve 
výsledcích vyhledávání v Česku".
Pokud by však k takovému opatření 
společnost Google přistoupila, tak jí 
za snahu zneužít svého dominantního 
postavení na trhu a evidentní pokus 
vyhnout se uzavření licenčních smluv bude 
okamžitě hrozit sankce nově stanovená 
zákonem. 

Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový 
rozvoj vítají schválení novely autorského 
zákona ve znění pozměňovacího návrhu 
pana poslance Laciny. Navzdory extrémně 
silnému lobbistickému nátlaku digitálních 
platforem poslanci ve třetím čtení svým 
hlasováním (148 hlasů pro a žádný proti) 
jednoznačně podpořili spravedlivé tržní 
podmínky pro české vydavatele.

Členové Unie vydavatelů společně se 
Sdružením pro internetový rozvoj a dalšími 
organizacemi, včetně například České 

tiskové kanceláře a veřejnoprávních médií 
nebo komerčních televizí a internetových 
zpravodajských portálů připravují vznik 
českého národního kolektivního správce 
vydavatelských práv. Vzhledem k tomu, 
že byl přijat také pozměňovací návrh od 
pirátské poslankyně Kláry Kocmanové, 
však dochází ke zcela zásadní změně 
v principu jeho fungování. Kolektivní 
správce podle schválené úpravy nebude 
automaticky zastupovat úplně všechny 
vydavatele na trhu. Na rozdíl od vládní 
předlohy, která to předpokládala 
automaticky, nyní všechny mediální domy 
a vydavatelé budou muset doložit rozsah 
svých licenčních práv a sami dobrovolně 
požádat o zastupování tímto kolektivním 
správcem. Tento dobrovolný princip 
kolektivní správy podporuje také Asociace 
online vydavatelů. Dobrovolná kolektivní 
správa je pro všechny aktivně zapojené 
české vydavatele do činnosti kolektivního 
správce mnohem jednodušším řešením. 
Proto vyzýváme všechny vydavatele, kteří 
ještě nejsou členy své profesní asociace, 
aby tak učinili. 

Firmy jako Google, 
Twitter nebo 
Facebook budou 
muset podle 
novely získat 
od kolektivního 
správce nebo 
od jednotlivých 
vydavatelů licence 
ke komerčnímu 
využívání jejich 
článků. 

„ TV magazín
Týdeník TV magazín je na trhu již třicet let a čtenáři mu 
zachovávají přízeň především kvůli přehlednému televiznímu 
programu, který je doplněný redakčními tipy na zajímavé 
pořady na celý týden i na jednotlivé dny. TV magazín je 
distribuován v pondělí formou volného prodeje, ve čtvrtek 
je vkládán do Týdeníku Květy, v pátek vychází jako pravidelná 
příloha všech jedenasedmdesáti regionálních deníků v síti 
Deník a v pátek je vkládán do týdeníku Naše pravda.

Vánoční speciál TV magazínu

V loňském roce založil TV magazín tradici vánočních speciálů. 
Prosincový speciál TV magazínu staví na čtenáři a diváky velice 
žádaném televizním programu na celé svátky, tedy od Štědrého 
dne až do Nového roku, dále zahrnuje televizní tipy na Vánoce, 
Silvestr a Nový rok, svátečně laděné rozhovory a podrobné 
informace o premiérových svátečních pohádkách, filmech  
a dalších pořadech. Nechybí v něm vánoční/novoroční anketa, 
zvyky a tradice ve spojení s televizními pořady a recepty na 
adventní pečení a vaření.

3
2022

magazín

Užívám si
chvilky 
samotyMARKÉTA 

STEHLÍKOVÁ

Peče celá země

19
2022

magazínmagazín
NEJPRODÁVANĚJŠÍ PROGRAMOVÝ TÝDENÍK  ZA SKVĚLOU CENU

magazínmagazín
1290

Kč

magazín
60 00060 000,-,-

Výhry
 v hodnotě

Jacob Erftemeijer,
Ondřej Havel a Johan Mádr
Jacob Erftemeijer,
  Rozhovory

PROGRAM 14. 5.– 20. 5. PROGRAM 14. 5.– 20. 5. 

 VELKÁ VELKÁ

KŘÍŽOVKA

o 5x 5000 Kč Kč

+ super 
ceny

Rozhovory

o o 5x 50005x 50005x 5000
+ super 
ceny

Peče celá země
Finále

magazín

TV PROGRAM OD 10. 12. DO 1. 1. 2022

Kompletní
TV program
na Vánoce i Nový rok

OD 10. 12. DO 1. 1. 2022TV PROGRAM TV PROGRAM TV PROGRAM OD 10. 12. DO 1. 1. 2022

ZVYKY
A TRADICE

ŠTĚDROVEČERNÍ 
POHÁDKA
Jak si nevzít 
princeznu

29,90 Kč

TIPY
NA VÁNOCE, 

SILVESTR 
A NOVÝ 

ROK

magazínmagazínmagazín TIPYTIPY
NA VÁNOCE, magazínmagazín

VánoceVánoceVánoceVánoceVánoceVánoceVánoceVánoceVánoceVánocetelevizní

magazín
SPECIÁL

magazín

PREMIÉRA
MARIE TEREZIE 5

Týdeník Televize 
Již tradiční průvodce Vánocemi.  
Více než 100 stran TV programu 
na celé svátky i Silvestra. Spousta 
zajímavého vánočního čtení.
Vychází 9. prosince 2022

Pohádky o Vánocích. A kdy je dávaj?



Vánoce milujeme pro jejich atmosféru. Útulné 
domovy, slavnostní nálada, úsměvy našich 

nejbližších, dobré jídlo a hlavně vůně. Vůně, které 
tu skvělou vánoční atmosféru dotváří.  Vanilka, 

skořice, punč, svařák, františek  
a nezastupitelná bylinková purpura...  

Tuto směs aromatických bylinek a koření  
s přidáním vonných esencí si můžete vyrobit 

i doma, není to vůbec žádná věda.

Co provoní ty pravé Vánoce?
Přece bylinky, koření  

a stará dobrá purpura...

Namíchejte si tu pravou!

Levandule, rozmarýn, tymián, mateřídouška, máta, 

meduňka, majoránka, šalvěj, dobromysl, květy 

růží, heřmánek, měsíček, listy jahodníku. Dále 

nesmí chybět koření, které je spojené s vánoční 

atmosférou jako třeba skořice, hřebíček, badyán, 

muškátový oříšek, kmín, anýz, fenykl, jalovec. 

Nemusíte použít nutně všechny bylinky a koření, 

stačí jen ty, co máte rádi.

A šup s ní na kamna!
Nezoufejte, když zrovna nejste na chalupě a nemáte po ruce kamna. S použitím alobalu můžete purpuru pálit i na sklokeramické desce při nízké teplotě nebo na litinové plotýnce plynového sporáku. Krásně voní purpura i na topení. A kdo má rád aromalampičky, může ji dát i tam. S vodou nebo bez. I když klasická purpura se správně praží nasucho.

hmoždíř se bude hodit
Bylinky i koření pořádně rozdrťte a promíchejte, 
abyste získali jemnou směs, do které můžete 
přidat i pár kapek esenciálního oleje. Výběr je jen 
na vás a na vašich preferencích. Krásně se hodí 
citrusy, vanilka, jehličí, borovice. Celou směs dobře 
promíchejte s olejem. Na jednu hrst sypké směsi 
počítejte cca  20 kapek oleje. Směs dobře uzavřete 
do sáčku a počkejte až přijde její čas - čas vánoční.  
Purpura by se měla nechat odležet minimálně  
2 týdny před jejím použitím, aby se vůně hezky 
rovnoměrně rozprostřely.  

IVA BEJČKOVÁ



Bylinky revue asi není třeba představovat, ve své dvanáctileté historii se časopis 
úspěšně zapsal do povědomí čtenářů a každý měsíc přináší voňavé propojení  

s přírodou. Více než kdy jindy je dnes dobré znát alespoň základní možnosti přírodní 
léčby a prevence, což může po nedávné zkušenosti s covidem potvrdit každý z nás.

A bookazín Dobromysl je knížka pro každého, kdo chce mít klid v duši, zdravé 
tělo a vědět, jak žít spokojený život. Každé 3 měsíce vychází nová kniha.

I když máme mastičky a pleťové krémy  
v našem online obchodu mojebylinky.cz, 
každý si může vyrobit svou originální mast 
doma v kuchyni. Není to nic složitého  
a úspěšný může být i začátečník. A když 
ještě přizvete k výrobě své děti, odměnou 
bude úsměv, dobrý pocit a rodinná 
pohoda. Po výrobě doporučujeme aktivní 
spolupráci také na úklidu.

Léčivá mast je jednoduchý, přirozený  
a zároveň docela příjemný prostředek, jak 
naše tělo může přijmout léčivé látky  

z bylinek. Proto se jejich používání 
nesnížilo ani v současné moderní době, 
kdy jsme uvykli si na všechno brát 
nejrůznější pilulky.

Masti a mastičky mají největší využití 
v situacích, kdy máme nějaký lokální 
problém – ať na pokožce (vyrážky, ekzémy, 
lišeje a podobně) nebo třeba ve svalech či 
kloubech. V takové situaci přichází na řadu 
mazání léčivou mastičkou nebo krémem, 
které do kůže a do oblasti pod ní dopraví 
potřebné léčící nebo zklidňující látky. 

MAST Z JeDNÉ BYLINKY Je ÚČINnĚJŠÍ
Každá mast by proto měla být dobře 
roztíratelná, aby se mohla co nejlépe 
rozprostřít na kůži. Skládá se z masťového 
základu, ke kterému se přidávají účinné 
látky. Obyčejně se mast připravuje jen  
z jednoho druhu bylin, protože potom má 
větší účinnost a dosáhne lepšího efektu.

Masti patří k těm úplně nejstarším 
léčebným prostředkům, jaké známe – 
ne nadarmo se také dávným lékařům 
a léčitelům říkalo mastičkáři. Masti 
připravovali už pravěcí lovci či asi spíše 
jejich ženy. Vyráběly se z tuku ulovených 
zvířat a užívaly nejen pro léčebné, ale i pro 
kosmetické a rituální účely.

Časopisy,  
které voní  

na dálku

CO Je ZÁKLADeM MASTI
V dřívějších dobách byla nabídka základů 
masti omezená, dnes máme více možností 
– vhodná je vazelína (je dostupná  
a nemá žádné přidané pachy), v lékárně si 
můžete zakoupit tzv. masťový základ, který 
splní stejný úkol, někdo dává přednost 
kokosovému tuku, protože má rád jeho 
příjemnou vůni. Hlavní složkou mastí bývají 
také parafíny, rostlinné oleje, glycerol, tuk  
z ovčí vlny, včelí vosk a další.

Volba základu pro mast je na každém, 
kdo se do přípravy masti pustí, podle 
jeho priorit a možností. Je ale fakt, že 
kvalitní, čisté, nesolené vepřové sádlo, 
které používaly už staré babky kořenářky, 
je velice dobrým médiem, které se 
dobře vstřebá do pokožky. A právě 
dobrá roztíratelnost a vstřebatelnost jsou 
nezbytné. Sádlo také zpravidla nedráždí 
pokožku; jeho nevýhodou je, že pokud 
není udržováno v chladu, může záhy 
žluknout. 

JAKÉ BYLINKY POUŽÍT
Kdo se o léčivé byliny trochu zajímá, určitě 
bude vědět, kam sáhnout. Záleží na tom,  
k jakému účelu chcete mast připravit, proti 
jakým problémům ji chcete použít. Pokud 
vás bolí svaly nebo klouby, určitě se hodí 
mast z kostivalu, rozmarýnu nebo z konopí. 
Při ekzematické, suché a popraskané kůži 
a při špatně se hojících ranách je dobrou 
volbou mast z měsíčku, pomáhá také 
heřmánek. 

Pro relax a regeneraci určitě oceníte mast  
z levandule. Když vás potká nachlazení, 
hodí se mast z jitrocele, kterou se natírá 
hrudník (a také se vnitřně konzumuje 
jitrocelový sirup). Na potíže s pokožkou, 
ale i s lupy je vhodná mast z kopřivy, kterou 
můžete aplikovat i na bolavá záda. 

HLAVNÍ PRAVIDLO:  
KOLIK ZÁKLADU, TOLIK BYLIN
Zkrátka, možnosti jsou nepřeberné, záleží 
na kreativitě každého. Vždycky je ale 
potřeba, aby byl použit kvalitní základ  
a kvalitní, čisté byliny, nejlépe z přírody, 
a aby byl dodržen správný poměr: kolik 
váží základ na mast, taková musí být váha 
použitých bylin.

Je mnoho postupů, jak si mast připravit, 
a mnoho možností, co do masti použít. 
Přinášíme univerzální recept, který je 
skutečně tak jednoduchý, že si podle něj tu 
svoji domácí voňavou mast může připravit 
úplně každý.

Recept na domácí léčivou mast
 • 250 gramů kvalitního vepřového sádla 

(bez soli a škvarků) nebo vazelíny nebo 
kokosového másla

 • 250 gramů sušených bylinek podle toho, 
jakou mast jste se rozhodli vyrobit

 • 10 gramů včelího vosku (nemusí být)

Základ (sádlo, vazelínu, kokosové máslo) 

vložte do kastrolu a nechte pomalu 
rozpustit. Potom přihoďte bylinky, ideálně 
nadrobené nebo nalámané na kousky, 
a zahřívejte 2 hodiny. Směs se nevaří. 
Pak odstavte z ohně a nechte přes noc 
odpočívat. Druhý den znovu zahřejte, 
aby byla směs tekutá, a bylinky přeceďte 
přes jemné pláténko. Pokud máte včelí 
vosk, vmíchejte jej do teplé směsi. Pokud 
nemáte, nevadí, jen bude mast trochu řidší, 
vosk slouží k zahuštění.  
Mast nalijeme do uzavíratelných  
skleniček a skladujeme v lednici.  
Může se používat ihned po ztuhnutí  
a skladovaná v chladu vydrží
rok.

Bylinková mast  
jako skvělý vánoční dárek
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100 stran zdraví...
...kvalitní tisk na matném papíru, nezvyklý čtvercový formát a očka  

v hřbetu pro archivaci, to je přírodní domácí rádce - časopis Bylinkář.

Voní a hřeje
svařák podle bylinkáře

Magazín Bylinkář z vydavatelství Extra 
Publishing umožní všem znovu vyzkoušet 
skutečnou sílu přírody a pomoci nalézt 
zdravý životní styl. Bylinky a s nimi spojené 

tradice, lidé kolem nich, rozhovory, rady, 
recepty, herbář a léčivá síla přírody... 
I letošní ročník Bylinkáře je jako vždy 
zakončen vydáním, jehož přílohou je 

nástěnný bylinkový kalendář na celý 
následující rok 2023. 

K zimním měsícům zkrátka patří pořádný svařák.  
Ať už si ho dopřejete u stánku uprostřed slavnostní 
atmosféry vánočních trhů, nebo z termosky na 
výletě do přírody!

Svařák lze připravit i z bílého vína, ale 
držme se tradice červeného, kterého si 
připravte půl litru. Potřebujete ještě celou 
skořici, hřebíček, badyán a cukr, chuť  
dodá jablko, pomeranč, ale i med.

Víno vybírejte podle vašich chuťových 
preferencí, nemusí jít nutně o to nejsladší. 
Vystačíte si i s vínem, které nemusí 
dosahovat přívlastkové kvality.

Víno dejte vařit na mírný plamen.  
Na uvedené množství přidejte alespoň 
2 kousky skořice, 4 badyány a lžičku 
hřebíčku. Ovoce nakrájejte na kolečka,  
ta můžete ještě přepůlit.

Hotovo je, když se víno začne vařit a 
objeví se bílá pěna. Ještě předtím oslaďte 
podle chuti, přidat můžete i třtinový cukr. 
Nevařte víno zbytečně dlouho, jakmile 
pění, odstavte ho. 

    
Připravil Richard Guryča, šéfredaktor magazínu 
Bylinkář

1.

2.

3.

4.
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ALEXANDER ŠIRC

Jak se Puffhouse E-cigareta  
odlišuje od kouření?
Kouření hořlavých cigaret zahrnuje spalování sušených tabákových 
listů, aby se vytvořil vdechnutelný kouř, a právě toto spalování vytváří 
toxické látky, které vedou k chorobám a smrti. E-cigarety Puffhouse 
oproti tomu mohou dodávat nikotin bez kouře a zápachu. Jak jednou 
řekl Michael Russell, vědecký pracovník a průkopník ve studiu 
závislosti na tabáku: „Lidé kouří pro nikotin, ale umírají na dehet“  
a dehet je právě to, co nenajdete v Puffhouse zařízeních.

E-cigareta,  
která má přirozenou chuť
Puffhouse není jen E-cigareta. Je to zážitek a relax. Obsahuje jen  
1,69 % salt nikotinu a čistou chuť ovoce pro náročnější zákazníky, pro které je  
obtížnější se kouření vzdát. E-cigareta je náhražka, která chutná, nezanechává špatnou chuť  
v ústech, zápach a nepříjemnou vůni na oblečení. Co je nejdůležitější, neškodí do 
takové míry jako běžné cigarety a my ji máme nově v nabídce doplňkového zboží.

Výdrž E-cigarety
Závisí to ve velké míře na uživateli a jeho délce vdechnutí. 
Jedna e-cigareta by měla vydržet jako přibližně 3 krabičky 
cigaret. Závisí to na četnosti potáhnutí a jejich trvání. Je 
to jako nápoj, můžete ho vypít hned nebo si tento proces 
prodloužit na delší dobu – vše závisí na tom, jak se k tomu 
postavíte. Obecně jedna Puffhouse e-cigareta vydrží na  
800 tahů. Podle předpisů EU je maximální množství e-liquidu 
v jednorázové e-cigaretě omezeno na 2 ml, což se přímo 
promítá do množství dostupných potáhnutí.

Škodlivost PuffHouse
Puffhouse e-cigareta nezahrnuje spalování, 
ale místo toho aerosolizuje kapalinu, což je 
zásadní rozdíl. Puffhouse zařízení, přestože 
není neškodné, neprodukuje dehet a podle 
Public Health England se odhaduje, že je  
o 95 % méně škodlivé než hořlavý tabák.

Zatímco e-cigarety jsou elektronická 
zařízení, která odpařují e-kapaliny 
obsahující nebo neobsahující nikotin, 
zahřívaný tabákový výrobek (HTP) je 
zařízení speciálně navrženo pro odpařování 
tyčinek tabákových listů při nižší teplotě 
než běžné cigarety, pod 600 °C. Teplo 

vytváří aerosol nebo kouř, který je třeba 
vdechnout. HTP používají vestavěné nebo 
externí zdroje tepla, vyhřívané uzavřené 
komory nebo přizpůsobené tyčinky 
specifické pro produkt.

co je to salt nikotin 
a jak se liší od nikotinu
Salt nikotin je nikotinová solná tekutina 
s obsahem nikotinu 16,9 mg/ml, což 
odpovídá obsahu nikotinu 1,69 %. Díky 
přirozenější formě nikotinu se sůl lépe 
vstřebává do krve, nikotinová sůl oproti 
běžnému nikotinu neškrábe (nedráždí)  
v krku, a proto je oblíbená a hodně 
žádaná u zákazníků.

jaké příchutě nabízíme 
8 příchutí s obsahem nikotinu 16,9 mg/ml 
(strawberry ice, blueberry ice, mixed berries, 
fruit mix, apple ice, mango ice, melon ice, 
vanilla custard)  

Připravujeme: 6 příchutí bez nikotinu  
(lychee, strawberry kiwi, tropical fruit, 
passion fruit ice, peach ice,cool grape)

E-liquid s koncentrací nikotinu od 1,7 % hmotnosti (tj. 17 mg nikotinu/ml) do 2 % hmotnosti (tj. 20 mg nikotinu/ml), kdy 20 mg/ml  
je maximální povolená koncentrace nikotinu v e-liquidu, je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272 2008  
o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí (nařízení CLP) klasifikován jako nebezpečná chemická směs (tj. jedná se o chemickou 
směs klasifikovanou v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu jako „toxická"). Obal směsi je označen výstražným symbolem GHS06.  
Pro prodej těchto náplní potřebujete být držitelem vázané živnosti: „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí  
a prodej chemických látek a chemických směsi klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“.

Novinka v našem doplňkovém sortimentu
• Zajímavá obchodní marže pro prodejce 
• Měsíční fakturace se splatností 19 dní

• REMITENDA (pro období 15. 11. 2022-16. 1 .2023)
• Možnost objednání jednotlivých variant po 1 ks

 � salt nikotin varianta

 � až 800 potáhnutí

 � nepřehlédnutelné  

designové stojany

 � špičková kvalita

jak nejlépe nabízet 
zákazníkovi E-cigarety

133 Kč 
109,92  bez DPH 

min. odběr 1 ks

DPCIG220013

133 Kč 
109,92  bez DPH 

min. odběr 1 ks

DPCIG220016

133 Kč 
109,92  bez DPH 

min. odběr 1 ks

DPCIG220015

133 Kč 
109,92  bez DPH 

min. odběr 1 ks

DPCIG220010

133 Kč 
109,92  bez DPH 

min. odběr 1 ks

DPCIG220011

133 Kč 
109,92  bez DPH 

min. odběr 1 ks

DPCIG220009

133 Kč 
109,92  bez DPH 

min. odběr 1 ks

DPCIG220012

133 Kč 
109,92  bez DPH 

min. odběr 1 ks

DPCIG220014
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Naše zákaznická linka kontaktního centra 
je k dispozici všem prodejcům tisku každý 
všední den od 7 do 15 hodin na telefonním 
čísle 475 259 080. Denně vyřídíme stovky 

hovorů, přičemž největší nápor je v ranní 
špičce mezi 7. a 9. ráno. 
Nejsilnějším dnem je tradičně pátek, kdy 
je telefonní linka vytížená po celý den, 

protože zákazníci obdrží daňové doklady 
a chtějí vyřídit své reklamace. S větším 
vytížením je třeba počítat i v pondělí,  
kdy řešíme požadavky také ze soboty. 

7 8 9

vysoká vytíženost

střední vytíženost

pracovní doba 7 - 15 hodin

nízká vytíženost

10 11 12 13 14 15

Kdy je nejlepší zavolat? 
Nejvhodnější čas je mezi 12. a 15. hodinou ve dnech ÚT-ST-ČT, 

kdy je naše linka obecně nejméně vytížená.
Nezapomeňte, že portál mojePNS je tu pro vás 24/7 a odbavíte 

zde většinu svých požadavků, stejně jako na zákaznické lince. 

Na zákaznické lince  
je živo

Váš názor nás zajímá
aneb průzkum spokojenosti 

Zákaznická linka je tu pro všechny naše zákazníky. Zákazníci 
nás mohou kontaktovat se všemi typy požadavků, vždy jim rádi 
pomůžeme. A protože víme, že některé hodiny jsou opravdu živé 
a je těžké se dovolat, přinášíme přehled její vytíženosti.

Uvědomujeme si, že zákazníci vždy nemají 
možnost zavolat v nejvhodnější dobu,  
a proto neustále vylepšujeme  
a rozšiřujeme o další služby náš 
zákaznický portál mojePNS, který šetří 
jejich čas a kde mohou odbavit většinu 
svých požadavků. Případně mohou využít 
i další komunikační kanály  
e-mail: kc@pns.cz nebo online chat.JIŘÍ TAHAL

MILAN KOŘÍNEK

Jak být spolu
ve spojení?

Online chat
Obrovsky nás těší váš rostoucí zájem  
o nový způsob komunikace, díky 
kterému vám můžeme být ještě blíž.
Chceme, aby online chat byl důležitým 
komunikačním kanálem, který šetří váš 
čas a kde máte možnost okamžitě se 
zeptat našich operátorek.

A protože se jedná o rychlou 
komunikaci, která má svoje zákonitosti  
a pravidla, je dobré si pamatovat 
praktické informace:

 • Vaše jméno nebo název firmy
 • E-mail
 • Vaše číslo POS = identifikační kód 

zákazníka. Je to šestimístné číslo 
začínající číslem 6, které naleznete na 
Dodacím a remitendním listě v pravé 
horní části.

Vyplňte všechny kontaktní údaje, ať 
vás můžeme snadno identifIkovat:1.

2. Vyčkejte na spojení s operátorem:

 • Online chat není záznamník. 
Pokud nám napíšete zprávu a chat 
ukončíte ještě před spojením, 
nemusí být váš požadavek vyřízen. 
Vždy se, prosím, ujistěte, že váš 
dotaz byl zodpovězen.

Průzkum spokojenosti jsme spustili 20. října a byl ukončen 6. listopadu. Cílem 
průzkumu bylo získat jednak zpětnou vazbu na naše služby z pohledu zákazníků 
a také náměty na další rozvoj našich služeb. Dotazník byl rozdělen na část Tisk, 
Doplněk a Komunikace. Do průzkumu jsme zapojili všechny zákazníky tradičního 
trhu s platnou e-mailovou adresou. Celkem jsme touto cestou oslovili cca 3 250 
zákazníků, kterým jsme zaslali onlinový dotazník.

Děkujeme moc za vaši ochotu si najít čas a dotazník vyplnit. Nyní vyhodnocujeme 
vaše odpovědi. A v dalším čísle se můžete těšit na celkový přehled. Věříme, že  
z průzkumu vzejdou náměty na zlepšení našich služeb, kterým se budeme následně 
věnovat.  

Každý odeslaný dotazník, ve kterém respondent vyplnil své číslo POS byl 
automaticky zařazen do slosování. Zároveň byl  očíslovaný pořadovým číslem tak,  
jak odpovědi přicházely. Losování proběhlo náhodným generátorem 10 čísel.  
A tady jsou výherci. Všem výhercům gratulujeme a posíláme zaslouženou odměnu.

S většinou z našich trafikantů 
spolupracujeme už dlouho. Jsme v téměř 
denním kontaktu, ale přece jenom někdy 
je čas se trochu zastavit a zamyslet se, 
jak to celé funguje. Jedině tak se můžeme 
posouvat dál a výš a hlavně jít cestou, která 
bude ta správná pro obě dvě strany. Proto je 
váš názor pro naši společnost důležitý a více 
než cenný. Zajímá nás, s čím jste spokojení 
a s čím naopak nejste. Co byste chtěli 
změnit, co dělat jinak a co nechat, tak jak je. 

Číslo POS Název POS Obec

669508 TABÁK NOVINY ČASOPISY JAROSLAVICE

608889 MARKET ELÁN CHOTĚŠOV

610988 TABÁK U JANKA KRUPKA

604035 MINIMARKET ČERVENÉ PEČKY

669828 OBEC - MAŘENICE MAŘENICE

612856 PALACKÉHO KUBÁT POLIČKA

654323 KA-PA FOOD ZLÍN

649475 TABÁK GELATI PRAHA 4 - Záběhlice

614611 ČS GBO HRABAČOV JILEMNICE

653212 TRAFIKA VRCHLICKÉHO JIČÍN
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Remitenda  
není žádná věda

Jak remitendu správně označit?

Jak remitendu správně zabalit?

Každý balík musí být označen expedičním listem (EL) nebo dodacím listem (DL). Nemusí to být EL/
DL z konkrétního data – jde o čárový kód na těchto dokladech, který se při zpracování remitendy 
v PNS skenuje a nese informaci o prodejním místě a je jedinečný. Jedině tak lze došlou remitendu 
přiřadit ke správné POS.

XXXXX

Správně zabalená remitenda = žádné zbytečně velké balíky, vše musí být velmi pevně svázané – 
ideálně 2x do kříže. Pozor! Špatně stažené balíky remitendy při několikeré manipulaci povolí  
a maloformátové časopisy snadno vypadnou. Je nutné balíky uvázat tak pevně, aby k tomuto nedošlo.

1.

2.

takto NE takto ano

 • Veškeré doklady = dodací a remitendní listy, faktury, reklamační listy, formulář na úpravu objednávky, 
informace k pohledávkám a obratu najdete v aplikaci mojePNS na našich webových stránkách www.pns.cz

 • čtěte vzkazy na dodacích listech a na fakturách, jsou důležité. Dozvíte se tak o změnách cen titulů, 
mimořádné distribuci titulů, opravách fakturace, data fakturace, o distribuci doplňku a mnoho dalšího.

 • Pro snazší orientaci mají všechny doklady shodně umístěné klíčové údaje (hlavičku, prostor pro vzkazy pro 
vás, kontaktní údaje). Na každém dokladu naleznete své identifikační číslo odběratele (kód odběratele).

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

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

JANA KLENKOVÁ
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HATTRICK  
se čte třikrát!
Je tu mistrovství světa ve fotbale. K tomu patří spousta informací o hráčích, 
týmech, trenérech... Kromě sběratelských kartiček, alb, samolepek se šampionátu 
budou věnovat snad všechna média. A především časopis Hattrick!

IVA BEJČKOVÁ

HATTRICK – je magazín pro všechny 
fotbalové příznivce!  Nezávislý časopis 
pro fanoušky a fanynky bez ohledu na věk 
vychází na českém a slovenském trhu již 
čtyřiadvacet let od roku 1999. Jde  
o jediný tuzemský měsíčník svého druhu 
informující v souvislostech o všem, co ke 
sportu číslo jedna patří.

Kromě základních čísel vychází každý 
rok v létě LIGOVÝ SPECIÁL HATTRICKU 
s důležitými údaji před startem české 
ligové  soutěže. Podobné speciály vydává 
HATTRICK i před velkými událostmi typu 
MS či ME, dvakrát do roka pak přichází  
i s PLAKÁTOVÝMI SPECIÁLY. 
HATTRICK - to je magazín informující  

o fotbalu ve všech jeho podobách. Přináší 
rozhovory s trenéry, hráči i funkcionáři. 
Všímá si důležitých nebo zajímavých 
událostí doma i ve světě.
HATTRICK  se vyznačuje špičkovými 
snímky, exkluzivními a investigativními 
články a kritickým myšlením a pohledem.

ČÍSLO 11
Největší český průvodce se soupiskami a plakáty všech  
zúčastněných 32 týmů, prognózami a tipy expertů, kompletním 
programem šampionátu v Kataru 

• 116 stran – 99 Kč

• vychází 16. listopadu 2022 

MS 2022 v Kataru začíná 20. listopadu 2022

ČÍSLO 12/1 
Kronika MS 2022 

• 100 stran – 99 Kč

• vychází 22. prosince 2022

MS v Kataru končí 18. prosince 2022

HATTRICK  
ještě  

v roce 2021
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Správné řešení z minulého čísla je: ... 
Druhý břeh a říká už sem plavou utíkejme. 
Gratulujeme výhercům, kterým posíláme 
cenu s logem PNS: V. Knápková, 
Břidličná, B. Štěpánek, Hluboš,  
J. Stroková, Ostrava, L. Nešpor, Břeclav, 

E. Mottlová, Sušice. 
Znění vyluštěné tajenky nám posílejte do 
konce září 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 se 
zařazením do slosování o některou z cen  
a se zveřejněním svého jména, příjmení  
a sídla pracoviště v časopise Trafikant.

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.!
Tato křížovka je zpracována v redakci Křížem krážem

Trafikant, časopis pro zákazníky společnosti PNS a.s. I Vychází 4x ročně, toto číslo vychází v listopadu 2022 I Vydává První novinová společnost a.s. I  
Paceřická 2773/1, Praha 9, 193 00 I Šéfredaktor: Iva Bejčková I Redakční rada: Jana Klenková, Alexander Širc, Šárka Říhová, Jan Hofman, Lucie  
Cepáková, Michal Kubec, Petr Kadlec, Jiří Tahal, Václav Čihák I Výroba: Iva Bejčková I Fotografie: Iva Bejčková, zaměstnanci PNS, Adobe Stock 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.




