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team WOmen 
Žena a život

OLga tOršOvá 
Senior Account Manager  
Tel.: +420 225 008 275
Mobil: +420 602 107 947
E-mail: olga.torsova@mafra.cz 

markéta ryskOvá 
Account Manager
Tel.: +420 225 008 495
Mobil: +420 775 990 461
E-mail: marketa.ryskova@mafra.cz 

karOLína kLeinOvá 
Account Manager
Tel.: +420 225 008 503
Mobil: +420 724 739 595
E-mail: karolina.kleinova@mafra.cz

team tv gUiDes
Týdeník televize, TV Plus14,  
TV Revue, TV Max, Prima 
vychytávky a Luštění pro děti

Hana kaDeřávkOvá 
Head Of Team 
Tel.: +420 225 008 572
Mobil: +420 602 531 729
E-mail: hana.kaderavkova@mafra.cz

Dagmar tOmiškOvá 
Account Manager 
Tel.: +420 225 008 516
Mobil: +420 606 081 275
E-mail: dagmar.tomiskova@mafra.cz

syLva panCOvá 
Account Manager 
Tel.: +420 225 008 205
Mobil: +420 774 131 636
E-mail: sylva.pancova@mafra.cz

team men 
Esquire, TopGear, Speed, 
Motor a online (Jenpromuže.cz, 
Jenproženy.cz a Dolcevita.cz)

Jana HaCHLOvá 
Senior Account Manager 
Tel.: +420 225 008 624
Mobil: +420 604 949 764
E-mail: jana.hachlova@mafra.cz

markéta nĚmCOvá 
Account Manager
Tel.: +420 225 008 627
Mobil: +420 777 005 036
E-mail: marketa.nemcova@mafra.cz

speCiaL aDvertising 
OperatiOns

kristýna mOtrinCOvá 
Senior Project Manager 
Tel.: +420 225 008 618
Mobil: +420 608 009 013
E-mail: kristyna.motrincova@mafra.cz

team mass+yeLLOW
Tina, Můj svět, Claudia, Chvilka pro 
tebe, Rytmus života, Retro, Pestrý 
svět, Čas pro hvězdy, Tina Bydlíme, 
Napsáno životem, Čas na lásku,  
tituly o vaření a další speciály

rOman panC 
Senior Account Manager 
Tel.: +420 225 008 204
Mobil: +420 602 201 330
E-mail: roman.panc@mafra.cz
 
šárka HampeisOvá 
Senior Account Manager 
Tel.: +420 225 008 417
Mobil: +420 732 582 464
E-mail: sarka.hampeisova@mafra.cz
 
mOnika přenOsiLOvá 
Senior Account Manager
Tel.: +420 225 008 742
Mobil: +420 602 888 950
E-mail: monika.prenosilova@mafra.cz

ernest nOvák 
Account Manager
Tel.: +420 225 008 337
Mobil: +420 727 875 977
E-mail: ernest.novak@mafra.cz

eva DLabačOvá 
Account Manager 
Tel.: +420 225 008 625
Mobil: +420 725 925 425
E-mail: eva.dlabacova@mafra.cz

kateřina zaJíCOvá 
Senior Account Manager 
Tel.: +420 225 008 462
Mobil: +420 721 421 103
E-mail: katerina.zajicova@mafra.cz

team LUxUry
Harper’s Bazaar, Cosmopolitan 
a Dolce Vita

karOLína HeLigrOvá 
Head Of Team  
Tel.: +420 225 008 619
Mobil: +420 736 224 525
E-mail: karolina.heligrova@mafra.cz

iveta LébrOvá 
Account Manager
Tel.: +420 225 008 621
Mobil: +420 602 117 323
E-mail: iveta.lebrova@mafra.cz

sOňa rUttnerOvá 
Account Manager
Tel.: +420 225 008 622
Mobil: +420 603 200 673
E-mail: sona.ruttnerova@mafra.cz

martina JarOšOvá 
Account Manager
Tel.: +420 225 008 623
Mobil: +420 774 888 974
E-mail: Martina.Jarosova@mafra.cz

kOUDeLka LibOr 
Ředitel strategického rozvoje (pověřený vedením teamu 
Luxury, Women, Men a Special Advertising Operations) 
Tel.: +420 225 063 222 
Mobil +420 737 214 147 
E-mail libor.koudelka@mafra.cz 

peták Jiří 
Obchodní ředitel pro klíčové zákazníky
(pověřený vedením teamu Mass+Yellow a TV Guides) 
Tel.: +420 225 063 402 
Mobil: +420 724 014 837 
E-mail jiri.petak@mafra.cz
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Harper's bazaar
Měsíčník Harper's Bazaar je nejprestižnějším 
a nejdéle vydávaným módním časopisem na světě. 
Je inspirativní učebnicí stylu pro sebevědomou 
ženu s vlastním vytříbeným názorem a především 
s neuvěřitelně luxusním vkusem. Svým čtenářkám 
odhaluje nejnovější módní trendy, nezapomíná ani 
na novinky v kosmetice, zároveň přináší exkluzivní 
rozhovory a zajímavé reportáže.

CíLOvá skUpina: 
ženy ve věku 25–45 let s vyššími příjmy
periODiCita: měsíčník
průmĚrný tištĚný nákLaD: 32 000 ks
čtenOst: 53 000
Cena výtiskU: 99,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCeteCHniCké úDaJe: HarmOnOgram 2019

prO ženy – Luxury

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g kL, vni-
třek – 90 g LWC; vazba: V2; rozměr strany před 
ořezem: 210 x 280, po ořezu: 200 x 270 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscrip-
tovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení 
obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, 
odsazení ořezových značek min. 5 mm, digi-
tální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, 
vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g 

 individuální kalkulace 

kOntakt: 
Markéta Cihlářová  – Traffic manager 
Harper’s Bazaar, Cosmopolitan a Dolce Vita; 
tel.: +420 225 008 620 
e-mail: marketa.cihlarova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh

01 16.11.2018 13.12.2018

02 21.12.2018 17.1.2019

03 18.1.2019 14.2.2019

04 15.2.2019 14.3.2019

05 22.3.2019 18.4.2019

06 18.4.2019 16.5.2019

07 17.5.2019 13.6.2019

08 21.6.2019 18.7.2019

09 19.7.2019 15.8.2019

10 23.8.2019 19.9.2019

11 20.9.2019 17.10.2019

12 18.10.2019 14.11.2019

01 15.11.2019 12.12.2019

formát formát inzerátu na spad** Cena v kč

šířka výška

4. str. obálky 200 270 415 000

3. str. obálky 200 270 345 000

1/1 4c uvnitř 200 270 285 000

1. dvoustrana 400 270 635 000

2. dvoustrana 400 270 610 000

3. dvoustrana 400 270 590 000

1. pravá str. naproti obsahu 200 270 330 000

2. pravá str. naproti obsahu 200 270 315 000

1/2 4c

Příčný formát 200 131 215 000

Výškový formát 96 270  215 000

1/3 4c c

Příčný formát 200 86 155 000

Výškový formát 62 270 155 000

1/4 4c

1/4 příčný formát 200 64 95 000

1/6 4c

1/6 kalendář 25 000

speciální produktový tip 12 000

umíme pro vás 
připravit speciální 
projekty na míru.
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COsmOpOLitan
Chcete skvělého partnera, zábavnou práci, 
dostatek sebevědomí a ještě k tomu úžasně vypadat? 
Varujeme vás, po  přečtení tohoto časopisu se vám 
to může přihodit. Cosmopolitan je nejprodávanější 
časopis pro mladou moderní ženu na celém světě, 
který nejlépe ví, po čem touží, co jí vyhovuje, 
co považuje za dobré a čemu věří.

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 18–40 let 
se středními a středně vyššími příjmy
periODiCita: měsíčník
průmĚrný tištĚný nákLaD: 39 000 ks
čtenOst: 124 000
Cena výtiskU: 69,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

prO ženy – Luxury

umíme pro vás 
připravit speciální 
projekty na míru.

fOrmáty inzerCeteCHniCké úDaJe: HarmOnOgram 2019
Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g kL, vni-
třek – 65 g LWC; vazba: V2; rozměr strany před 
ořezem: 210 x 280, po ořezu: 200 x 270 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscrip-
tovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení 
obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, 
odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální 
nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, 
vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g 

 individuální kalkulace

kOntakt: 
Markéta Cihlářová  – Traffic manager 
Harper’s Bazaar, Cosmopolitan a Dolce Vita; 
tel.: +420 225 008 620
e-mail: marketa.cihlarova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh

01 26.11.2018 20.12.2018

02 2.1.2019 24.1.2019

03 28.1.2019 21.2.2019

04 25.2.2019 21.3.2019

05 1.4.2019 25.4.2019

06 29.4.2019 23.5.2019

07 27.5.2019 20.6.2019

08 1.7.2019 25.7.2019

09 29.7.2019 22.8.2019

10 2.9.2019 26.9.2019

11 30.9.2019 24.10.2019

12 29.10.2019 21.11.2019

01 25.11.2019 19.12.2019

formát formát inzerátu na spad** Cena v kč

šířka výška

4. str. obálky 200 270 415 000

3. str. obálky 200 270 345 000

1/1 4c uvnitř 200 270 285 000

1. dvoustrana 400 270 635 000

2. dvoustrana 400 270 610 000

3. dvoustrana 400 270 590 000

1. pravá strana 200 270 330 000

1/2 4c

Příčný formát 200 131 215 000

Výškový formát 96 270  215 000

1/3 4c c

Příčný formát 200 86 155 000

Výškový formát 62 270 155 000

1/4 4c

1/4 příčný formát 200 64 95 000

1/6 4c

1/6 kaleidoskop 25 000
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DOLCe vita
Luxusní průvodce pro váš sladký život.
Časopis Dolce Vita, designová bible, která vás se 
samozřejmostí hříšníka provede světem luxusní 
módy, kosmetiky, designu, architektury a cestování. 
Nevšední snímky prestižních fotografů vás zaujmou 
stejně jako kvalitní články profesionálních redaktorů.

CíLOvá skUpina: ženy a muži ve věku 28 a více 
let s vyššími příjmy
periODiCita: měsíčník
Cena výtiskU: 99,90 kč

prO ženy – Luxury

fOrmáty inzerCeteCHniCké úDaJe: HarmOnOgram 2019
Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g kL, 
vnitřek – 90 g kL; vazba: V2; rozměr strany před 
ořezem: 210 x 280, po ořezu: 200 x 270 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscrip-
tovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení 
obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, 
odsazení ořezových značek min. 5 mm,  
digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, 
vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g 

 individuální kalkulace

kOntakt: 
Markéta Cihlářová  – Traffic manager 
Harper’s Bazaar, Cosmopolitan a Dolce Vita; 
tel.: +420 225 008 620, 
e-mail: marketa.cihlarova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh

01 12.12.2018 3.1.2019

02 16.1.2019 7.2.2019

03 13.2.2019 7.3.2019

04 13.3.2019 4.4.2019

05 10.4.2019 2.5.2019

06 15.5.2019 6.6.2019

07-08 12.6.2019 4.7.2019

09 7.8.2019 29.8.2019

10 11.9.2019 3.10.2019

11 16.10.2019 7.11.2019

12 13.11.2019 5.12.2019

01 18.12.2019 9.1.2020

umíme pro 
vás připravit 

speciální projekty 
na míru.

formát formát inzerátu na spad** Cena v kč

šířka výška

4. str. obálky 200 270 315 000

3. str. obálky 200 270 260 000

2. str. obálky 200 270 280 000

1/1 4c uvnitř 200 270 215 000

1. dvoustrana 400 270 485 000

2. dvoustrana 400 270 460 000

3. dvoustrana 400 270 440 000

1/2 4c

Příčný formát 200 131 160 000

Výškový formát 96 270  160 000

1/3 4c c

Příčný formát 200 86 115 000

Výškový formát 62 270 115 000

1/4 4c

1/4 příčný formát 200 64 70 000

1/5 4c

1/5 Dolce promo 25 000
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žena a živOt
Žena a život je lifestylový časopis určený ženám 
ve věku 25–45 let, který jako jeden z mála na 
českém trhu dokáže kombinovat prvky světových 
trendů s českou realitou, a to nejen v módě, 
kosmetice, ale i vaření, dekoru apod.

prO ženy – Lifestyle

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 25–45 let
periODiCita: čtrnáctideník
UveDení na trH: středa
průmĚrný tištĚný nákLaD: 70 000 ks
čtenOst: 275 000
Cena výtiskU: 35 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

speCiáLní příLOHy

Hledáme 
ženy, které si 
zaslouží obdiv, 
respekt a titul 
Žena roku. 

Již po 
desáté jsme 
vyhlašovali 
Vůně roku.

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 200 270 169 234 375 000

3. str. obálky 200 270 169 234 330 000

2. str. obálky 200 270 169 234 353 000

1/1 4c uvnitř 200 270 169 234 299 000

1. dvoustrana (2 x 1/1) 200 270 169 234 635 000

2. dvoustrana (2 x 1/1) 200 270 169 234 599 000

1. inzertní str. po obsahu 200 270 169 234 347 000

2. inzertní str. po obsahu 200 270 169 234 330 000

1/2 4c

Příčný formát 200 132 169 113 217 000

Výškový formát 98 270 82 234 217 000

Junior page 126 200 285 000

1/3 4c c

Příčný formát 200 86 169 74 197 000

Výškový formát 66 270 53 234 197 000

1/4 4c c

1/4 klasika 82 117 125 000

bonboniéra

1/1 4c 169 233 155 000

1/2 příčný formát 169 113 85 000

1/2 výškový formát 81 233 85 000

1/4 klasika 81 113 61 000

1/4 příčný formát 169 53 61 000

1/4 výškový formát 37 233 61 000

žena a život živě

1/6 37 000

Cena příloh

 1/1 4c 200 270 169 234 199 000

fOrmáty inzerCe HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:

Č. Podklady uvedení na trh Příloha

26-01 1.12.2018 27.12.2018 Ezoterika

02 28.12.2018 23.1.2019

03 11.1.2019 6.2.2019

04 25.1.2019 20.2.2019
VENku - 
Turistika za 
krásami ČR

05 8.2.2019 6.3.2019

06 22.2.2019 20.3.2019

07 8.3.2019 3.4.2019
VENku - 
Venkov & 
Velikonoce

08 22.3.2019 17.4.2019

09 5.4.2019 2.5.2019

10 18.4.2019 15.5.2019 krásná do 
plavek

11 3.5.2019 29.5.2019

12 17.5.2019 12.6.2019 Chuťovka

13 31.5.2019 26.6.2019

14 14.6.2019 10.7.2019

15 28.6.2019 24.7.2019

16 12.7.2019 7.8.2019

17 26.7.2019 21.8.2019

18 9.8.2019 4.9.2019

19 23.8.2019 18.9.2019

20 6.9.2019 2.10.2019

21 20.9.2019 16.10.2019

22 4.10.2019 30.10.2019

23 18.10.2019 13.11.2019 Chuťovka 
Vánoce

24 1.11.2019 27.11.2019

25 15.11.2019 11.12.2019

26 29.11.2019 23.12.2019 Ezoterika

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 135 g kL, vnitřek – 60 g LWC; vazba: V2; rozměr strany před ořezem: 210 x 280, po ořezu: 200 x 270, na zrcadlo: 169 x 234 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), min. 
rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.
Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Jarmila Tlachová – Traffic manager Žena a život, Můj svět; tel.: +420 225 008 571, e-mail: jarmila.tlachova@mafra.cz

umíme pro vás připravit speciální projekty na míru.
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můJ svĚt
Časopis Můj svět je průvodce každodenním
životem moderní ženy, jejím rádcem, 
pomocníkem a společníkem pro volný čas. 
Nabízí vyváženou kombinaci kvalitního obsahu  
a servisních informací za atraktivní cenu.

prO ženy – Měsíčník

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 35–55 let
periODiCita: měsíčník
průmĚrný tištĚný nákLaD: 83 000 ks
čtenOst: 76 000
Cena výtiskU: 25 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

speCiáL titULU 
můJ svĚt

umíme pro vás 
připravit speciální 
projekty na míru.

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 210 275 180 237 294 000

3. str. obálky 210 275 180 237 252 000

2. str. obálky 210 275 180 237 273 000

1/1 4c uvnitř 210 275 180 237 236 000

1/2 4c

Příčný formát 210 134 180 114 152 000

Výškový formát 101 275 86 237 152 000

Junior page 134 210 210 000

1/3 4c c

Příčný formát 210 87 180 75 126 000

Výškový formát 66 275 56 237 126 000

1/4 4c c

1/4 klasika 86 114 99 000

Příčný formát 210 64 99 000

Výškový formát 47 275 42 237 99 000

1/6 86 75 79 000

1/6 koktejl 47 000

Druh tisku: ofset; papír: obálka – 135 g kL, vnitřek – 57 g LWu; vazba: V1; rozměr strany 
před ořezem: 220 x 285, po ořezu: 210 x 275, na zrcadlo: 180 x 237 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových 
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. Všechny údaje jsou 
uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: Jarmila Tlachová – Traffic manager Žena a život, Můj svět; 
tel.: +420 225 008 571, e-mail: jarmila.tlachova@mafra.cz

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:

Č. Podklady uvedení na trh

01 12.11.2018 4.12.2018

02 14.12.2018 15.1.2019

03 21.1.2019 12.2.2019

04 18.2.2019 12.3.2019

05 18.3.2019 9.4.2019

06 15.4.2019 7.5.2019

07 13.5.2019 4.6.2019

Č. Podklady uvedení na trh

08 10.6.2019 2.7.2019

09 22.7.2019 13.8.2019

10 19.8.2019 10.9.2019

11 16.9.2019 8.10.2019

12 14.10.2019 5.11.2019

01 11.11.2019 3.12.2019
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tina
Tina je moderní časopis pro zvídavé ženy, 
založený na praktických informacích, 
příjemném grafickém zpracování a milých 
fotografiích. Tina svým čtenářkám naslouchá, 
je pro ně inspirací a motivací. 

prO ženy – Týdeníky

časOpisy rODiny tina

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 30–59 let
periODiCita: týdeník
UveDení na trH: středa 
pOčet stran: 56 celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 80 000 ks
čtenOst: 181 000
Cena výtiskU: 14 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

praviDeLné rUbriky
Rádce – rady pro snadný 
život, Wellnes, Štíhlá & Fit, 
zdraví, Medicína, kosmetika, 
krása, Móda, Chytré jídlo 

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
Č. Podklady uvedení na trh

01 11.12.2018 2.1.2019

02 18.12.2018 9.1.2019

03 21.12.2018 16.1.2019

04 28.12.2018 23.1.2019

05 8.1.2019 30.1.2019

06 15.1.2019 6.2.2019

07 22.1.2019 13.2.2019

08 29.1.2019 20.2.2019

09 5.2.2019 27.2.2019

10 12.2.2019 6.3.2019

11 19.2.2019 13.3.2019

12 26.2.2019 20.3.2019

13 5.3.2019 27.3.2019

14 12.3.2019 3.4.2019

15 19.3.2019 10.4.2019

16 26.3.2019 17.4.2019

17 2.4.2019 24.4.2019

18 9.4.2019 30.4.2019

19 16.4.2019 7.5.2019

20 23.4.2019 15.5.2019

21 30.4.2019 22.5.2019

22 7.5.2019 29.5.2019

23 14.5.2019 5.6.2019

24 21.5.2019 12.6.2019

25 28.5.2019 19.6.2019

26 4.6.2019 26.6.2019

27 11.6.2019 3.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

28 18.6.2019 10.7.2019

29 25.6.2019 17.7.2019

30 2.7.2019 24.7.2019

31 9.7.2019 31.7.2019

32 16.7.2019 7.8.2019

33 23.7.2019 14.8.2019

34 30.7.2019 21.8.2019

35 6.8.2019 28.8.2019

36 13.8.2019 4.9.2019

37 20.8.2019 11.9.2019

38 27.8.2019 18.9.2019

39 3.9.2019 25.9.2019

40 10.9.2019 2.10.2019

41 17.9.2019 9.10.2019

42 24.9.2019 16.10.2019

43 1.10.2019 23.10.2019

44 8.10.2019 30.10.2019

45 15.10.2019 6.11.2019

46 22.10.2019 13.11.2019

47 29.10.2019 20.11.2019

48 5.11.2019 27.11.2019

49 12.11.2019 4.12.2019

50 19.11.2019 11.12.2019

51 26.11.2019 18.12.2019

52 3.12.2019 23.12.2019

01 10.12.2019 31.12.2019

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 212 285 189 263 197 000

3. str. obálky 212 285 189 263 182 000

2. str. obálky 212 285 189 263 187 000

2/1 4c 424 285 378 263 299 000

1/1 4c uvnitř 212 285 189 263 164 000

1/2 4c

Příčný formát 212 140 189 128 112 000

Výškový formát 103 285 91 263 112 000

Junior page 140 212 128 189 138 000

1/3 4c c

Příčný formát 212 95 189 83 89 000

Výškový formát 70 285 58 263 89 000

1/4 4c

Příčný formát 212 69 189 57 72 000

Výškový formát 54 285 42 263 72 000

klasická 1/4* 103 140 91 128 72 000

1/6 4c 91 83 55 000

1/8 4c 91 57 44 000

Druh tisku: ofset; papír: 57 g LWu; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 
222 x 295, po ořezu:212 x 285, na zrcadlo: 189 x 263 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé 

exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, 

bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění.  
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 

* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 
mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm

Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Renata Böhmová - Traffic Manager Claudia, Claudia speciály, TiNA, 

Tina speciály, Tina Bydlíme, Vaříme krok za krokem; tel.: +420 225 008 316, 
e-mail: renata.bohmova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

Oblíbený speciál 
tO neJLepší  
ze sbírky 
přináší svým 
čtenářům  
ty nejlepší recep- 
ty, které byly  
v posledních 
letech připraveny 
pro časopis tina.
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CHviLka prO tebe
Chvilka pro tebe patří mezi nejoblíbenější  
a nejčtenější ženské časopisy v ČR. Časopis 
je určený pro soutěživé čtenářky, které milují 
lidské příběhy, dobré rady a nejraději 
odpočívají při čtení a luštění.

prO ženy – Týdeníky

časOpisy rODiny CHviLka prO tebe

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 25–59 let
periODiCita: týdeník
UveDení na trH: středa 
pOčet stran: 56 celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 85 000 ks
čtenOst: 364 000
Cena výtiskU: 22 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
Č. Podklady uvedení na trh

01 11.12.2018 2.1.2019

02 18.12.2018 9.1.2019

03 21.12.2018 16.1.2019

04 28.12.2018 23.1.2019

05 8.1.2019 30.1.2019

06 15.1.2019 6.2.2019

07 22.1.2019 13.2.2019

08 29.1.2019 20.2.2019

09 5.2.2019 27.2.2019

10 12.2.2019 6.3.2019

11 19.2.2019 13.3.2019

12 26.2.2019 20.3.2019

13 5.3.2019 27.3.2019

14 12.3.2019 3.4.2019

15 19.3.2019 10.4.2019

16 26.3.2019 17.4.2019

17 2.4.2019 24.4.2019

18 9.4.2019 30.4.2019

19 16.4.2019 7.5.2019

20 23.4.2019 15.5.2019

21 30.4.2019 22.5.2019

22 7.5.2019 29.5.2019

23 14.5.2019 5.6.2019

24 21.5.2019 12.6.2019

25 28.5.2019 19.6.2019

26 4.6.2019 26.6.2019

27 11.6.2019 3.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

28 18.6.2019 10.7.2019

29 25.6.2019 17.7.2019

30 2.7.2019 24.7.2019

31 9.7.2019 31.7.2019

32 16.7.2019 7.8.2019

33 23.7.2019 14.8.2019

34 30.7.2019 21.8.2019

35 6.8.2019 28.8.2019

36 13.8.2019 4.9.2019

37 20.8.2019 11.9.2019

38 27.8.2019 18.9.2019

39 3.9.2019 25.9.2019

40 10.9.2019 2.10.2019

41 17.9.2019 9.10.2019

42 24.9.2019 16.10.2019

43 1.10.2019 23.10.2019

44 8.10.2019 30.10.2019

45 15.10.2019 6.11.2019

46 22.10.2019 13.11.2019

47 29.10.2019 20.11.2019

48 5.11.2019 27.11.2019

49 12.11.2019 4.12.2019

50 19.11.2019 11.12.2019

51 26.11.2019 18.12.2019

52 3.12.2019 23.12.2019

01 10.12.2019 31.12.2019

Druh tisku: ofset; papír: 52g SCA; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 
225 x 295, po ořezu: 215 x 285, na zrcadlo: 199 x 265 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé 

exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy 

CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální 
nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění.  
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 

* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 
mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm

Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, 

Pestrý svět, Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro,  
Čas pro hvězdy; tel.: +420 225 008 380, 
e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

Pravidelné 
rubriky

Booklet na titulní straně 
– speciální inzertní projekt 
klientovi na míru

Chvilka pro tebe speciál VELikONOCE 20. 3. 2019 
(podkl. 27. 2. 2019), VáNOCE 6. 11. 2019 (podkl. 16. 10. 2019),
zDRAVí 11. 4. 2019  (podkl. 21. 3. 2019), HOROSkOPY 
21.11.2019  (podkl. 31. 10. 2019)

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 199 265 226 000

2. str. obálky 215 285 199 265 221 000

2/1 4c 430 285 414 265 299 000

1/1 4c uvnitř 215 285 199 265 215 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 199 130 135 000

Výškový formát 103 285 95 265 135 000

Junior page 152 215 145 205 163 000

1/3 4c c

Příčný formát 215 95 199 85 114 000

Výškový formát 69 285 61 265 114 000

1/4 4c

Příčný formát 215 72 199 62 92 000

Výškový formát 52 285 44 265 92 000

klasická 1/4* 103 140 95 130 92 000

1/6 4c 95 85 70 000

1/8 4c 95 62 56 000
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CLaUDia
Claudia je ženský týdeník, který za 
přijatelnou cenu nabízí vše, co ženy 
baví, když si chtějí odpočinout. 
Předností je přesný mix správných 
témat a jejich kvalitní zpracování. 

prO ženy – Týdeníky

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 30–45 let
periODiCita: týdeník
UveDení na trH: úterý 
pOčet stran: 40 celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 51 000 ks
čtenOst: 107 000
Cena výtiskU: 12,90 kč
zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

Druh tisku: ofset; papír: 56g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 
218 x 290, po ořezu: 208 x 280, na zrcadlo: 195 x 253 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé 
exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat 
TrueTypové fonty), min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC 
profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. Všechny 
údaje jsou uvedeny v mm. * po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na 
spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm. Všívání, vkládání, 
vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž 
nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: Renata Böhmová - Traffic Manager Claudia, Claudia speciály, 
TiNA, Tina speciály, Tina Bydlíme, Vaříme krok za krokem; tel.: +420 225 008 
316, e-mail: renata.bohmova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
Č. Podklady uvedení na trh

28 18.6.2019 9.7.2019

29 25.6.2019 16.7.2019

30 2.7.2019 23.7.2019

31 9.7.2019 30.7.2019

32 16.7.2019 6.8.2019

33 23.7.2019 13.8.2019

34 30.7.2019 20.8.2019

35 6.8.2019 27.8.2019

36 13.8.2019 3.9.2019

37 20.8.2019 10.9.2019

38 27.8.2019 17.9.2019

39 3.9.2019 24.9.2019

40 10.9.2019 1.10.2019

41 17.9.2019 8.10.2019

42 24.9.2019 15.10.2019

43 1.10.2019 22.10.2019

44 8.10.2019 29.10.2019

45 15.10.2019 5.11.2019

46 22.10.2019 12.11.2019

47 29.10.2019 19.11.2019

48 5.11.2019 26.11.2019

49 12.11.2019 3.12.2019

50 19.11.2019 10.12.2019

51 26.11.2019 17.12.2019

52 3.12.2019 23.12.2019

01 10.12.2019 31.12.2019

Č. Podklady uvedení na trh

01 11.12.2018 31.12.2018

02 18.12.2018 8.1.2019

03 21.12.2018 15.1.2019

04 2.1.2019 22.1.2019

05 8.1.2019 29.1.2019

06 15.1.2019 5.2.2019

07 22.1.2019 12.2.2019

08 29.1.2019 19.2.2019

09 5.2.2019 26.2.2019

10 12.2.2019 5.3.2019

11 19.2.2019 12.3.2019

12 26.2.2019 19.3.2019

13 5.3.2019 26.3.2019

14 12.3.2019 2.4.2019

15 19.3.2019 9.4.2019

16 26.3.2019 16.4.2019

17 2.4.2019 23.4.2019

18 9.4.2019 30.4.2019

19 16.4.2019 7.5.2019

20 23.4.2019 14.5.2019

21 30.4.2019 21.5.2019

22 7.5.2019 28.5.2019

23 14.5.2019 4.6.2019

24 21.5.2019 11.6.2019

25 28.5.2019 18.6.2019

26 4.6.2019 25.6.2019

27 11.6.2019 2.7.2019

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 208 280 195 253 152 000

2. str. obálky 208 280 195 253 142 000

2/1 4c 208 280 195 253 247 000

1/1 4c uvnitř 208 280 195 253 129 000

1/2 4c

Příčný formát 208 137 195 126 85 000

Výškový formát 102 280 95 253 85 000

Junior page 137 208 126 195 105 000

1/3 4c c

Příčný formát 208 92 195 81 70 000

Výškový formát 68 280 61 253 70 000

1/4 4c

Příčný formát 208 74 195 63 58 000

Výškový formát 52 280 45 253 58 000

klasická 1/4* 102 138 95 126 58 000

1/6 4c 95 81 43 000

1/8 4c 95 63 35 000

22
prO mUže
ESquiRE

24
aUtO-mOtO
MOTOR
SPEED
TOP GEAR

Pro muže
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esqUire
Časopis pro muže, který už ví, co chce. Měsíčník 
Esquire je nepostradatelným průvodcem moderního 
muže světem kariéry, módy, techniky, sportu  
a v neposlední řadě světem ženského myšlení  
a vztahů. Esquire vyniká kombinací kvalitní žurnalistiky, 
významnými celebritami na obálce i fotografiemi 
krásných žen. Jeden ze světově nejznámějších  
a nejoblíbenějších pánských měsíčníků.

CíLOvá skUpina: muži ve věku 25–45 let se 
středně vyššími a vyššími příjmy
periODiCita: měsíčník
Cena výtiskU: 79,90 kč

prO mUže

fOrmáty inzerCeteCHniCké úDaJe: HarmOnOgram 2019
Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g 
MWC, vnitřek – 90 g kL; vazba: V2; rozměr 
strany před ořezem: 210 x 280, po ořezu: 
200 x 270 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes 
postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí 
být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fon-
ty), min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy 
CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezo-
vých značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, 
vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 
80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Marie Tomanová – Traffic Manager Esqui-
re, Speed, TopGear, Motor, Chvilka pro 
luštění, Chvilka v kuchyni, křížovkářské 
tituly; tel.: +420 225 008 604, e-mail: 
marie.tomanova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh Příloha

01 5.12.2018 28.12.2018

02 9.1.2019 31.1.2019

03 6.2.2019 28.2.2019

04 6.3.2019 28.3.2019 BBB

05 3.4.2019 25.4.2019

06 7.5.2019 30.5.2019

07 5.6.2019 27.6.2019

08 3.7.2019 25.7.2019

09 7.8.2019 29.8.2019

10 4.9.2019 26.9.2019 BBB

11 9.10.2019 31.10.2019

12 6.11.2019 28.11.2019

01 4.12.2019 30.12.2019

Big Black Book
Jediná opravdová módní příručka ušitá 
na míru úspěšnému a náročnému muži. 
Pravidelně vychází od roku 2011.

formát formát inzerátu na spad** Cena v kč

šířka výška

4. str. obálky 200 270 355 000

3. str. obálky 200 270 295 000

2. str. obálky 200 270 320 000

1/1 4c uvnitř 200 270 245 000

1. dvoustrana 400 270 545 000

2. dvoustrana 400 270 520 000

3. dvoustrana 400 270 495 000

1/2 4c

Příčný formát 200 131 185 000

Výškový formát 96 270  185 000

1/3 4c c

Příčný formát 200 86 130 000

Výškový formát 62 270 130 000

1/4 4c

1/4 příčný formát 200 64 80 000

1/6 4c

1/6 Esquire promo 22 000

23
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mOtOr
Motor - to je přehled novinek, testy aut s ohledem
na každodenní používání a s podrobným srovnáním  
s konkurenty. Je to průvodce při nákupu ojetého auta 
a rádce při řešení problémů. každých 14 dnů přináší 
užitečné informace, které ocení každý řidič.

CíLOvá skUpina: muži ve věku 35–60 let
periODiCita: čtrnáctideník
Cena výtiskU: 19 kč

prO mUže – Auto-Moto

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 217 285 202 256 240 000

3. str. obálky 217 285 202 256 190 000

2. str. obálky 217 285 202 256 210 000

1/1 4c uvnitř 217 285 202 256 180 000

1/2 4c

Příčný formát 217 140 202 127 95 000

Výškový formát 106 285 99 256 95 000

1/3 4c c

Příčný formát 217 96 202 83 75 000

Výškový formát 71 285 64 256 75 000

1/4 4c

Příčný formát 217 74 202 61 65 000

Výškový formát 54 285 47 256 65 000

klasická 1/4 106 140 99 127 65 000

Č. Podklady uvedení na trh

01 13.12.2018 3.1.2019

02 21.12.2018 17.1.2019

03 10.1.2019 31.1.2019

04 24.1.2019 14.2.2019

05 7.2.2019 28.2.2019

06 21.2.2019 14.3.2019

07 7.3.2019 28.3.2019

08 21.3.2019 11.4.2019

09 4.4.2019 25.4.2019

10 18.4.2019 9.5.2019

11 2.5.2019 23.5.2019

12 16.5.2019 6.6.2019

13 30.5.2019 20.6.2019

14 13.6.2019 4.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

15 27.6.2019 18.7.2019

16 11.7.2019 1.8.2019

17 25.7.2019 15.8.2019

18 8.8.2019 29.8.2019

19 22.8.2019 12.9.2019

20 5.9.2019 26.9.2019

21 19.9.2019 10.10.2019

22 3.10.2019 24.10.2019

23 17.10.2019 7.11.2019

24 31.10.2019 21.11.2019

25 14.11.2019 5.12.2019

26 28.11.2019 19.12.2019

01 12.12.2019 3.1.2020

Druh tisku: ofset; papír: 56 g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem:
227 x 295, po ořezu: 217 x 285, na zrcadlo: 202 x 256 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových 
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. Všechny údaje jsou 
uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž 
nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt:  Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, Speed, TopGear, Motor, 
Chvilka pro luštění, Chvilka v kuchyni, křížovkářské tituly; tel.: +420 225 008 604, 
e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe:
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speeD
Časopis představuje ikonu životního stylu.  
Je srozumitelný, poutavý a psaný s nadhledem. 
Přináší rychlé, aktuální a přesné informace. 
Věnuje se výjimečným automobilům 
a osobnostem. komunikuje se svými čtenáři. 
upoutá živou a atraktivní grafikou.

CíLOvá skUpina: muži ve věku 20–45 let 
s vyššími až vysokými příjmy
periODiCita: měsíčník
Cena výtiskU: 99 kč

prO mUže – Auto-Moto

fOrmáty inzerCeteCHniCké úDaJe: HarmOnOgram 2019
Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g MWC,
vnitřek – 90 g kL; vazba: V2; rozměr strany 
před ořezem: 210 x 280, po ořezu:  
200 x 270 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscrip-
tovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení 
obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, 
odsazení ořezových značek min. 5 mm, digi-
tální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, 
vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g 

 individuální kalkulace

kOntakt: 
Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, 
Speed, TopGear, Motor, Chvilka pro luštění, 
Chvilka v kuchyni, křížovkářské tituly; 
tel.: +420 225 008 604, e-mail: 
marie.tomanova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh

01 20.11.2018 12.12.2018

02 21.12.2018 16.1.2019

03 22.1.2019 13.2.2019

04 19.2.2019 13.3.2019

05 26.3.2019 17.4.2019

06 23.4.2019 15.5.2019

07 21.5.2019 12.6.2019

08 25.6.2019 17.7.2019

09 23.7.2019 14.8.2019

10 27.8.2019 18.9.2019

11 24.9.2019 16.10.2019

12 22.10.2019 13.11.2019

01 19.11.2019 11.12.2019

formát formát inzerátu na spad** Cena v kč

šířka výška

4. str. obálky 200 270 290 000

3. str. obálky 200 270 240 000

2. str. obálky 200 270 260 000

1/1 4c uvnitř 200 270 200 000

1. dvoustrana 400 270 430 000

2. dvoustrana 400 270 420 000

3. dvoustrana 400 270 400 000

1/2 4c

Příčný formát 200 131 150 000

Výškový formát 96 270  150 000

1/3 4c c

Příčný formát 200 86 105 000

Výškový formát 62 270 105 000

1/4 4c

1/4 příčný formát 200 64 65 000

1/6 4c

1/6 Rychlé tipy 18 000

27
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tOp gear
Nejzábavnější automobilový časopis na světě. 
TopGear je nejen nejslavnější časopis o autech na 
světě, ale také nejslavnější televizní motoristický 
magazín. Nikde jinde se nesetkáte s tak odbornou 
kritikou, vtipem a komplexním záběrem. Spojení 
zábavných, inteligentně napsaných článků a 
originálního testování vozů vás stoprocentně 
dostane. Testovací pravidla TopGearu jsou totiž 
nepřekonatelně výjimečná.

CíLOvá skUpina: muži ve věku 20–45 let 
s vyššími až vysokými příjmy
periODiCita: měsíčník
Cena výtiskU: 99 kč

prO mUže – Auto-Moto

30
RYTMuS ŽiVOTA
PESTRý SVěT
ČAS PRO HVězDY
NOSTALGiE
RETRO
HVězDY JAkO NA DLANi

SPolečenSké

fOrmáty inzerCeteCHniCké úDaJe: HarmOnOgram 2019
Druh tisku: ofset; papír: obálka – 150 g kL,  
vnitřek – 65 g LWC; vazba: V2; rozměr strany 
před ořezem: 210 x 280, po ořezu:  
200 x 270 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes post-
script-Distiller (ne přímé exporty), postscrip-
tovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení 
obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, 
odsazení ořezových značek min. 5 mm, digi-
tální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, 
vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, 
vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g 

 individuální kalkulace

kOntakt: 
Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, 
Speed, TopGear, Motor, Chvilka pro luštění, 
Chvilka v kuchyni, křížovkářské tituly; 
tel.: +420 225 008 604, e-mail: 
marie.tomanova@mafra.cz

formát formát inzerátu na spad** Cena v kč

šířka výška

4. str. obálky 200 270 290 000

3. str. obálky 200 270 240 000

2. str. obálky 200 270 260 000

1/1 4c uvnitř 200 270 200 000

1. dvoustrana 400 270 430 000

2. dvoustrana 400 270 420 000

3. dvoustrana 400 270 400 000

1/2 4c

Příčný formát 200 131 150 000

Výškový formát 96 270  150 000

1/3 4c c

Příčný formát 200 86 105 000

Výškový formát 62 270 105 000

1/4 4c

1/4 příčný formát 200 64 65 000

1/6 4c

1/6 Rychlé tipy 18 000

Č. Podklady uvedení na trh

01 4.12.2018 28.12.2018

02 8.1.2019 30.1.2019

03 5.2.2019 27.2.2019

04 5.3.2019 27.3.2019

05 2.4.2019 24.4.2019

06 7.5.2019 29.5.2019

07 4.6.2019 26.6.2019

08 2.7.2019 24.7.2019

09 6.8.2019 28.8.2019

10 3.9.2019 25.9.2019

11 8.10.2019 30.10.2019

12 5.11.2019 27.11.2019

01 3.12.2019 30.12.2019
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rytmUs živOta
Nejprodávanější a nejčtenější společenský časopis 
na českém trhu. Rytmus života je pestrou směsí 
nejčerstvějších novinek z hvězdné společnosti, 
zajímavých informací z mnoha oborů lidské 
činnosti a tradičních témat pro ženy.

spOLečenské

časOpisy rODiny rytmUs živOta

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 25–59 let
periODiCita: týdeník
UveDení na trH: pondělí 
pOčet stran: 56 celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 186 000 ks
čtenOst: 440 000
Cena výtiskU: 15,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
Č. Podklady uvedení na trh

01 11.12.2018 31.12.2018

02 18.12.2018 7.1.2019

03 21.12.2018 14.1.2019

04 28.12.2018 21.1.2019

05 8.1.2019 28.1.2019

06 15.1.2019 4.2.2019

07 22.1.2019 11.2.2019

08 29.1.2019 18.2.2019

09 5.2.2019 25.2.2019

10 12.2.2019 4.3.2019

11 19.2.2019 11.3.2019

12 26.2.2019 18.3.2019

13 5.3.2019 25.3.2019

14 12.3.2019 1.4.2019

15 19.3.2019 8.4.2019

16 26.3.2019 15.4.2019

17 2.4.2019 23.4.2019

18 9.4.2019 29.4.2019

19 16.4.2019 6.5.2019

20 23.4.2019 13.5.2019

21 30.4.2019 20.5.2019

22 7.5.2019 27.5.2019

23 14.5.2019 3.6.2019

24 21.5.2019 10.6.2019

25 28.5.2019 17.6.2019

26 4.6.2019 24.6.2019

27 11.6.2019 1.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

28 18.6.2019 8.7.2019

29 25.6.2019 15.7.2019

30 2.7.2019 22.7.2019

31 9.7.2019 29.7.2019

32 16.7.2019 5.8.2019

33 23.7.2019 12.8.2019

34 30.7.2019 19.8.2019

35 6.8.2019 26.8.2019

36 13.8.2019 2.9.2019

37 20.8.2019 9.9.2019

38 27.8.2019 16.9.2019

39 3.9.2019 23.9.2019

40 10.9.2019 30.9.2019

41 17.9.2019 7.10.2019

42 24.9.2019 14.10.2019

43 1.10.2019 21.10.2019

44 8.10.2019 29.10.2019

45 15.10.2019 4.11.2019

46 22.10.2019 11.11.2019

47 29.10.2019 18.11.2019

48 5.11.2019 25.11.2019

49 12.11.2019 2.12.2019

50 19.11.2019 9.12.2019

51 26.11.2019 16.12.2019

52 10.12.2019 30.12.2019

01 17.12.2019 6.1.2020

Druh tisku: ofset; papír: 52g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 
225 x 295, po ořezu: 215 x 285, na zrcadlo: 202 x 259 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé 

exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, 

bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění.  
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 

* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 
mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm

Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, 

Pestrý svět, Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro,  
Čas pro hvězdy; tel.: +420 225 008 380, 
e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 202 259 276 000

1/1 4c uvnitř 215 285 202 259 254 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 202 127 160 000

Výškový formát 105 285 99 259 160 000

Junior page 140 215 127 202 197 000

1/3 4c c

Příčný formát 215 96 202 83 131 000

Výškový formát 71 285 64 259 131 000

1/4 4c

Příčný formát 215 74 202 61 110 000

Výškový formát 54 285 477 259 110 000

klasická 1/4* 105 140 99 127 110 000

1/6 4c 99 83 81 000

1/8 4c 99 61 66 000

31
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pestrý svĚt
Pestrý svět je jeden z nejpopulárnějších 
společenských týdeníků v České republice. Přináší 
autentické a exkluzivní informace ze života hvězd 
českého i zahraničního šoubyznysu. Čtenář zde 
navíc najde praktické rady pro hospodyňky, tipy, 
jak pečovat o krásu a zdraví. Oblíbené jsou také 
křížovky a soutěže o atraktivní ceny.

spOLečenské

časOpisy rODiny 
pestrý svĚt

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 25–59 let
periODiCita: týdeník
UveDení na trH: středa 
pOčet stran: 40 celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 144 000 ks
čtenOst: 244 000
Cena výtiskU: 14,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. 
čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
Č. Podklady uvedení na trh

01 17.12.2018 2.1.2019

02 21.12.2018 9.1.2019

03 28.12.2018 16.1.2019

04 7.1.2019 23.1.2019

05 14.1.2019 30.1.2019

06 21.1.2019 6.2.2019

07 28.1.2019 13.2.2019

08 4.2.2019 20.2.2019

09 11.2.2019 27.2.2019

10 18.2.2019 6.3.2019

11 25.2.2019 13.3.2019

12 4.3.2019 20.3.2019

13 11.3.2019 27.3.2019

14 18.3.2019 3.4.2019

15 25.3.2019 10.4.2019

16 1.4.2019 17.4.2019

17 8.4.2019 24.4.2019

18 15.4.2019 30.4.2019

19 18.4.2019 7.5.2019

20 29.4.2019 15.5.2019

21 6.5.2019 22.5.2019

22 13.5.2019 29.5.2019

23 20.5.2019 5.6.2019

24 27.5.2019 12.6.2019

25 3.6.2019 19.6.2019

26 10.6.2019 26.6.2019

27 17.6.2019 3.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

28 24.6.2019 10.7.2019

29 1.7.2019 17.7.2019

30 8.7.2019 24.7.2019

31 15.7.2019 31.7.2019

32 22.7.2019 7.8.2019

33 29.7.2019 14.8.2019

34 5.8.2019 21.8.2019

35 12.8.2019 28.8.2019

36 19.8.2019 4.9.2019

37 26.8.2019 11.9.2019

38 2.9.2019 18.9.2019

39 9.9.2019 25.9.2019

40 16.9.2019 2.10.2019

41 23.9.2019 9.10.2019

42 30.9.2019 16.10.2019

43 7.10.2019 23.10.2019

44 14.10.2019 30.10.2019

45 21.10.2019 6.11.2019

46 29.10.2019 13.11.2019

47 4.11.2019 20.11.2019

48 11.11.2019 27.11.2019

49 18.11.2019 4.12.2019

50 25.11.2019 11.12.2019

51-52 2.12.2019 18.12.2019

01 16.12.2019 31.12.2019

02 20.12.2019 8.1.2020

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SC; vazba: V1; rozměr strany před
ořezem: 225 x 295, po ořezu: 215 x 285, na zrcadlo: 202 x 253 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé 

exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, 

bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění.  
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 

* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 
mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm

Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, 

Pestrý svět, Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro,  
Čas pro hvězdy; tel.: +420 225 008 380,  
e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 202 253 184 000

3. str. obálky 215 285 202 253 152 000

1/1 4c uvnitř 215 285 202 253 147 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 202 126 95 000

Výškový formát 105 285 101 253 95 000

Junior page 140 215 126 202 116 000

1/3 4c c

Příčný formát 215 95 202 84 76 000

Výškový formát 72 285 67 253 76 000

1/4 4c

Příčný formát 215 71 202 63 64 000

Výškový formát 54 285 50 253 64 000

klasická 1/4* 107 142 101 126 64 000

1/6 4c 101 84 46 000

1/8 4c 101 63 38 000Pravidelné ruBriky
ze společnosti, Módní speciál, zdraví 
je to nejcennější, Rady pro každý den, 
Pestré recepty, cestování, luštění
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čas prO HvĚzDy
Čas pro hvězdy je společenský týdeník pro  
ženy, který nabízí aktuální informace výhradně  
o českých celebritách. Časopis předkládá 
atraktivní mix informací ze showbyznysu, 
zábavních a servisních témat. 

spOLečenské

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 30–59 let
periODiCita: týdeník
UveDení na trH: úterý 
pOčet stran: 40 celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 77 000 ks
Cena výtiskU: 12,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
Č. Podklady uvedení na trh

01 10.12.2018 31.12.2018

02 17.12.2018 8.1.2019

03 20.12.2018 15.1.2019

04 28.12.2018 22.1.2019

05 7.1.2019 29.1.2019

06 14.1.2019 5.2.2019

07 21.1.2019 12.2.2019

08 28.1.2019 19.2.2019

09 4.2.2019 26.2.2019

10 11.2.2019 5.3.2019

11 18.2.2019 12.3.2019

12 25.2.2019 19.3.2019

13 4.3.2019 26.3.2019

14 11.3.2019 2.4.2019

15 18.3.2019 9.4.2019

16 25.3.2019 16.4.2019

17 1.4.2019 23.4.2019

18 8.4.2019 30.4.2019

19 15.4.2019 7.5.2019

20 23.4.2019 14.5.2019

21 29.4.2019 21.5.2019

22 6.5.2019 28.5.2019

23 13.5.2019 4.6.2019

24 20.5.2019 11.6.2019

25 27.5.2019 18.6.2019

26 3.6.2019 25.6.2019

27 10.6.2019 2.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

28 17.6.2019 9.7.2019

29 24.6.2019 16.7.2019

30 1.7.2019 23.7.2019

31 8.7.2019 30.7.2019

32 15.7.2019 6.8.2019

33 22.7.2019 13.8.2019

34 29.7.2019 20.8.2019

35 5.8.2019 27.8.2019

36 12.8.2019 3.9.2019

37 19.8.2019 10.9.2019

38 26.8.2019 17.9.2019

39 2.9.2019 24.9.2019

40 9.9.2019 1.10.2019

41 16.9.2019 8.10.2019

42 23.9.2019 15.10.2019

43 30.9.2019 22.10.2019

44 7.10.2019 29.10.2019

45 14.10.2019 5.11.2019

46 21.10.2019 12.11.2019

47 29.10.2019 19.11.2019

48 4.11.2019 26.11.2019

49 11.11.2019 3.12.2019

50 18.11.2019 10.12.2019

51-52 25.11.2019 17.12.2019

01 9.12.2019 31.12.2019

02 16.12.2019 7.1.2020

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SC; vazba: V1; rozměr strany před
ořezem: 225 x 295, po ořezu: 215 x 285, na zrcadlo: 202 x 259 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé 

exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, 

bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění.  
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 

* po předběžné dohodě s redakcí  ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 
mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm

Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, 

Pestrý svět, Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro,  
Čas pro hvězdy; tel.: +420 225 008 380,
e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 202 259 149 000

2. str. obálky 215 285 202 259 139 000

1/1 4c uvnitř 215 285 202 259 127 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 202 127 75 000

Výškový formát 105 285 99 259 75 000

Junior page 140 215 127 202 98 000

1/3 4c c

Příčný formát 215 96 202 83 64 000

Výškový formát 71 285 64 259 64 000

1/4 4c

Příčný formát 215 74 202 61 52 000

Výškový formát 54 285 47 259 52 000

klasická 1/4* 105 140 99 127 52 000

1/6 4c 99 83 40 000

1/8 4c 99 61 29 000
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nOstaLgie retrO
V měsíčníku Nostalgie ožívají 
osudy zářivých hvězd šoubyznysu 
v detailech a souvislostech tak, jak 
jsme je ještě nepoznali. Exkluzivní 
dobové fotografie a nová fakta  
z archivů vytvářejí vzrušující pohled 
na kariéru i soukromí slavných  
s jejich triumfy a pády.

Nejprodávanější a nejčtenější 
„retro“ časopis na trhu, díky 
němuž na čtenáře dýchne noblesa 
první republiky, ale zavzpomínají 
i na doby teprve nedávno minulé. 
Přináší osudové příběhy slavných 
hvězd plné vášně, napětí  
a nečekaných zvratů.

spOLečenské

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 45+ let
periODiCita: měsíčník
UveDení na trH: středa 
pOčet stran: 40 celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 47 000 ks
čtenOst: 50 000 ks
Cena výtiskU: 16,90 kč

CíLOvá skUpina:
především ženy ve věku 35–59 let
periODiCita: měsíčník
UveDení na trH: pondělí 
pOčet stran: 40 celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 119 000 ks
čtenOst: 213 000 ks
Cena výtiskU: 19 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
HarmOnOgram 2019

Č. Podklady uvedení na trh

01 5.12.2018 27.12.2018

02 2.1.2019 23.1.2019

03 30.1.2019 20.2.2019

04 6.3.2019 27.3.2019

05 3.4.2019 24.4.2019

06 30.4.2019 22.5.2019

07 5.6.2019 26.6.2019

Č. Podklady uvedení na trh

01 21.12.2018 14.1.2019

02 21.1.2019 11.2.2019

03 18.2.2019 11.3.2019

04 18.3.2019 8.4.2019

05 23.4.2019 13.5.2019

06 20.5.2019 10.6.2019

Č. Podklady uvedení na trh

08 3.7.2019 24.7.2019

09 7.8.2019 28.8.2019

10 4.9.2019 25.9.2019

11 2.10.2019 23.10.2019

12 6.11.2019 27.11.2019

01 4.12.2019 30.12.2019

Č. Podklady uvedení na trh

07 24.6.2019 15.7.2019

08 22.7.2019 12.8.2019

09 26.8.2019 16.9.2019

10 23.9.2019 14.10.2019

11 21.10.2019 11.11.2019

12 25.11.2019 16.12.2019

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 202 259 104 000

3. str. obálky 215 285 202 259 95 000

2. str. obálky 215 285 202 259 99 000

1/1 4c uvnitř 215 285 202 259 95 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 202 127 53 000

Výškový formát 105 285 99 259 53 000

1/3 4c c

Příčný formát 215 96 202 83 37 000

Výškový formát 71 285 64 259 37 000

1/4 4c

Příčný formát 215 74 202 61 30 000

Výškový formát 54 285 47 259 30 000

klasická 1/4* 105 140 99 127 30 000

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 202 259 116 000

3. str. obálky 215 285 202 259 105 000

1/1 4c uvnitř 215 285 202 259 95 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 202 127 62 000

Výškový formát 105 285 99 259 62 000

1/3 4c c

Příčný formát 215 96 202 83 54 000

Výškový formát 71 285 64 259 54 000

1/4 4c

Příčný formát 215 74 202 61 40 000

Výškový formát 54 285 47 259 40 000

klasická 1/4* 105 140 99 127 40 000

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 225 x 295,  
po ořezu: 215 x 285, na zrcadlo: 202 x 259 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí  
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy; 
tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 225 x 295,  
po ořezu: 215 x 285, na zrcadlo: 202 x 259 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí  
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy; 
tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe teCHniCké úDaJe
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HvĚzDy JakO
na DLani
Měsíčník přináší poutavé příběhy 
domácích i zahraničních celebrit, 
ukazuje životní dráhu hvězd 
současných i těch, které se staly 
nesmrtelnými legendami. Na 
rozdíl od jiných časopisů nepřináší 
Hvězdy jako na dlani jen střípky, ale 
ucelené portréty slavných tváří.

spOLečenské

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 45+ let
periODiCita: měsíčník
UveDení na trH: středa 
pOčet stran: 40 celobarevných
Cena výtiskU: 20kč

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
Č. Podklady uvedení na trh

01 12.12.2018 3.1.2019

02 16.1.2019 6.2.2019

03 13.2.2019 6.3.2019

04 13.3.2019 3.4.2019

05 10.4.2019 2.5.2019

06 15.5.2019 5.6.2019

07 12.6.2019 3.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

08 17.7.2019 7.8.2019

09 14.8.2019 4.9.2019

10 11.9.2019 2.10.2019

11 16.10.2019 6.11.2019

12 13.11.2019 4.12.2019

01 11.12.2019 3.1.2020

formát formát inzerátu na spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 202 259 104 000

3. str. obálky 215 285 202 259 95 000

2. str. obálky 215 285 202 259 99 000

1/1 4c uvnitř 215 285 202 259 95 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 202 127 53 000

Výškový formát 105 285 99 259 53 000

1/3 4c c

Příčný formát 215 96 202 83 37 000

Výškový formát 71 285 64 259 37 000

1/4 4c

Příčný formát 215 74 202 61 30 000

Výškový formát 54 285 47 259 30 000

klasická 1/4* 105 140 99 127 30 000

Druh tisku: ofset; papír: 52 g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 225 x 295,  
po ořezu: 215 x 285, na zrcadlo: 202 x 259 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí  
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy; 
tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

40
TýDENík TELEVizE
TV MAx
TV REVuE
TV PLuS 14

Tv
Program
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týDeník teLevize
Týdeník Televize je tradiční programový 
průvodce, jehož historie sahá až do roku 1965. 
V novém moderním vzhledu přináší každý týden 
přehledný a podrobný televizní program na celý 
následující týden. k lepší orientaci ve vysílaných 
pořadech 87 televizních stanic slouží čtenáři 
množství tipů a upoutávek.

tv prOgram

CíLOvá skUpina: všichni ve věku 30–59 let
periODiCita: týdeník
UveDení na trH: úterý
pOčet stran: 72 + 4 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 67 000 ks
čtenOst: 104 000
Cena výtiskU: 22 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. 
čtvrtletí 2018

tématiCké příLOHy exkLUzivní 
příLOHy

fOrmáty inzerCe HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 72 + 4 celobarevných; druh tisku: ofset; papír: obálka – 115 g kL, vnitřek  
– 53 g LWu matt; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 225 x 295, po ořezu: 215 x 285,  
na zrcadlo: 187 x 248 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

inzerce v redakční části TV tip okénko v TV programu

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 187 248 180 000 

3. str. obálky 215 285 187 248 155 000

2. str. obálky 215 285 187 248 165 000

2/1 4c 430 285 235 000

1/1 4c uvnitř 215 285 187 248 120 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 187 122 80 500

Výškový formát 105 285 92 248 80 500

Junior page 137 194 124 170 110 000

1/3 4c

Příčný formát 215 92 187 80 69 500

Výškový formát 71 285 58 248 69 500

1/4 4c

Příčný formát 215 68 187 58 60 500

Výškový formát 55 285 42 248 60 500

klasická 1/4* 106 140 92 121 60 500

1/6 4c 58 122 37 000

okénko v TV tipech* šířka 96 48 42 000

okénko v TV tipech* výška 46 100 42 000

okénko v TV tipech* klasické 46 48 24 500

okénko v TV programu* 47 27 24 500

Pravidelné ruBriky
kulinárium, Cestování, zdraví

Č. Podklady uvedení na trh

01 4.12.2018 21.12.2018

02 11.12.2018 31.12.2018

03 18.12.2018 8.1.2019

04 21.12.2018 15.1.2019

05 8.1.2019 22.1.2019

06 15.1.2019 29.1.2019

07 22.1.2019 5.2.2019

08 29.1.2019 12.2.2019

09 5.2.2019 19.2.2019

10 12.2.2019 26.2.2019

11 19.2.2019 5.3.2019

12 26.2.2019 12.3.2019

13 5.3.2019 19.3.2019

14 12.3.2019 26.3.2019

15 19.3.2019 2.4.2019

16 26.3.2019 9.4.2019

17 2.4.2019 16.4.2019

18 9.4.2019 23.4.2019

19 16.4.2019 30.4.2019

20 23.4.2019 7.5.2019

21 30.4.2019 14.5.2019

22 7.5.2019 21.5.2019

23 14.5.2019 28.5.2019

24 21.5.2019 4.6.2019

25 28.5.2019 11.6.2019

26 4.6.2019 18.6.2019

27 11.6.2019 25.6.2019

Č. Podklady uvedení na trh

28 18.6.2019 2.7.2019

29 25.6.2019 9.7.2019

30 2.7.2019 16.7.2019

31 9.7.2019 23.7.2019

32 16.7.2019 30.7.2019

33 23.7.2019 6.8.2019

34 30.7.2019 13.8.2019

35 6.8.2019 20.8.2019

36 13.8.2019 27.8.2019

37 20.8.2019 3.9.2019

38 27.8.2019 10.9.2019

39 3.9.2019 17.9.2019

40 10.9.2019 24.9.2019

41 17.9.2019 1.10.2019

42 24.9.2019 8.10.2019

43 1.10.2019 15.10.2019

44 8.10.2019 22.10.2019

45 15.10.2019 29.10.2019

46 22.10.2019 5.11.2019

47 29.10.2019 12.11.2019

48 5.11.2019 19.11.2019

49 12.11.2019 26.11.2019

50 19.11.2019 2.12.2019

51-52 22.11.2019 6.12.2019

01 3.12.2019 20.12.2019

02 10.12.2019 30.12.2019

kOntakt: 
Michaela Skřivánková – Traffic manager, Týdeník Televize,
TV Revue, TV Max, TV Plus14, Prima vychytávky; 
tel.: +420 225 008 640, e-mail: michaela.skrivankova@mafra.cz

41
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tv max
Nejprodávanější časopis na trhu. Moderní, 
úspěšný a dynamický televizní čtrnáctideník 
nabízí sympatický formát, 124 stran informací  
o novinkách ze světa televize a filmu především 
ze zahraničí, 44 nejdůležitějších stanic  
a 15 podrobných TV tipů na každý den.  
Nechybí ani soutěže o hodnotné ceny.

tv prOgram

CíLOvá skUpina: všichni ve věku 20–39 let
periODiCita: čtrnáctideník
UveDení na trH: pondělí
pOčet stran: 120 + 4 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 357 000 ks
čtenOst: 440 000
Cena výtiskU: 15,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

tématiCké příLOHy exkLUzivní 
příLOHy

fOrmáty inzerCe HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 120 + 4 celobarevných; druh tisku: ofset; papír: obálka: 115 g kL, blok: 52 g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 190 x 245, po ořezu: 180 x 235, 
na zrcadlo: 166 x 208 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí   ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

inzerce v redakční části

Atypická inzerce na míru

okénko v TV programu

Č. Podklady uvedení na trh

01 6.12.2018 21.12.2018

02 21.12.2018 7.1.2019

03 8.1.2019 21.1.2019

04 22.1.2019 4.2.2019

05 5.2.2019 18.2.2019

06 19.2.2019 4.3.2019

07 5.3.2019 18.3.2019

08 19.3.2019 1.4.2019

09 2.4.2019 15.4.2019

10 16.4.2019 29.4.2019

11 30.4.2019 13.5.2019

12 14.5.2019 27.5.2019

13 28.5.2019 10.6.2019

14 11.6.2019 24.6.2019

Č. Podklady uvedení na trh

15 25.6.2019 8.7.2019

16 9.7.2019 22.7.2019

17 23.7.2019 5.8.2019

18 6.8.2019 19.8.2019

19 20.8.2019 2.9.2019

20 3.9.2019 16.9.2019

21 17.9.2019 30.9.2019

22 1.10.2019 14.10.2019

23 15.10.2019 29.10.2019

24 29.10.2019 11.11.2019

25 12.11.2019 25.11.2019

26 26.11.2019 9.12.2019

27 6.12.2019 20.12.2019

kOntakt: 
Michaela Skřivánková – Traffic manager, Týdeník Televize,
TV Revue, TV Max, TV Plus14, Prima vychytávky; 
tel.: +420 225 008 640, e-mail: michaela.skrivankova@mafra.cz

formát formát inzerátu 
na spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 180 235 166 208 244 000

3. str. obálky 180 235 166 208 226 000

2. str. obálky 180 235 166 208 231 000

2/1 4c 360 235 371 000

1/1 4c uvnitř 180 235 166 208 226 000

1/2 4c

Příčný formát 180 117 166 107 124 000

Výškový formát 88 235 81 208 124 000

Junior page 116 148 109 138 199 000

1/3 4c

Příčný formát 180 78 166 68 98 000

Výškový formát 60 235 53 208 98 000

1/4 4c

Příčný formát 180 59 166 49 88 000

Výškový formát 45 235 38 208 88 000

klasická 1/4* 88 116 81 107 88 000

1/6 4c 53 102 57 000

okénko v TV tipech* 54 69 47 000

okénko v programu* 41 26 47 000
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tv revUe
TV Revue, to jsou především přehledné 
programy 49 nejsledovanějších TV kanálů 
a nejpodrobnější nabídka všech českých 
televizních stanic. k tomu se přidává kvalitní 
čtení o televizním zákulisí, zábava a také 
spousta užitečných rad.

tv prOgram

CíLOvá skUpina: všichni ve věku 25–43 let
periODiCita: čtrnáctideník
UveDení na trH: pondělí
pOčet stran: 104 + 4 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 97 000 ks
čtenOst: 84 000
Cena výtiskU: 13,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

tématiCké příLOHy exkLUzivní 
příLOHy

fOrmáty inzerCe HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 104 + 4 celobarevných; druh tisku: ofset; papír: obálka: 100 g kL, blok: 52 g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 205 x 235, po ořezu: 195 x 225, 
na zrcadlo: 182 x 199 mm
pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí   ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

Okénkov TV programu TV tip

Č. Podklady uvedení na trh

01 14.12.2018 28.12.2018

02 21.12.2018 14.1.2019

03 15.1.2019 28.1.2019

04 29.1.2019 11.2.2019

05 12.2.2019 25.2.2019

06 26.2.2019 11.3.2019

07 12.3.2019 25.3.2019

08 26.3.2019 8.4.2019

09 9.4.2019 23.4.2019

10 23.4.2019 6.5.2019

11 7.5.2019 20.5.2019

12 21.5.2019 3.6.2019

13 4.6.2019 17.6.2019

14 18.6.2019 1.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

15 2.7.2019 15.7.2019

16 16.7.2019 29.7.2019

17 30.7.2019 12.8.2019

18 13.8.2019 26.8.2019

19 27.8.2019 9.9.2019

20 10.9.2019 23.9.2019

21 24.9.2019 7.10.2019

22 8.10.2019 21.10.2019

23 22.10.2019 4.11.2019

24 5.11.2019 18.11.2019

25 19.11.2019 2.12.2019

26 29.11.2019 13.12.2019

27 6.12.2019 27.12.2019

kOntakt: 
Michaela Skřivánková – Traffic manager, Týdeník Televize,
TV Revue, TV Max, TV Plus14, Prima vychytávky; 
tel.: +420 225 008 640, e-mail: michaela.skrivankova@mafra.cz

formát formát inzerátu na 
spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 195 225 182 199 179 000

3. str. obálky 195 225 182 199 147 000

2. str. obálky 195 225 182 199 158 000

2/1 4c 390 225 221 000

1/1 4c uvnitř 195 225 182 199 137 000

1/2 4c

Příčný formát 195 110 182 101 79 000

Výškový formát 95 225 87 199 79 000

Junior page 130 150 122 141 110 000

1/3 4c

Příčný formát 195 75 182 66 56 000

Výškový formát 66 225 58 199 56 000

1/4 4c

Příčný formát 195 56 182 48 46 000

Výškový formát 48 225 40 199 46 000

klasická 1/4* 95 110 87 101 46 000

1/6 4c 58 98 30 000

okénko v TV tipech* 89 111 33 000

okénko v TV tipech* 43 84 28 000

okénko v TV programu* 44 26 23 000

45
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tv pLUs14
TV Plus14 je programový 
magazín, který na 48 stranách 
poskytuje všechny důležité 
informace o aktuálním vysílání, 
o oblíbených pořadech a nabízí 
televizní luštění.

tv prOgram

CíLOvá skUpina: 
všichni ve věku 30–59 let
periODiCita: čtrnáctideník
UveDení na trH: pondělí
pOčet stran: 56 stran celobarevných
průmĚrný tištĚný nákLaD: 
97 000 ks
čtenOst: 67 000
Cena výtiskU: 9,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

48
NAPSáNO ŽiVOTEM
ČAS NA LáSku
PŘíBěHY PLNé ŽiVOTA
CHViLkA NAPěTí

PříBěhovéfOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

Počet stran: 56 celobarevných; druh tisku: ofset; papír: 52g SC; vazba: V1; rozměr 
strany před ořezem: 210 x 275, po ořezu: 200 x 265, na zrcadlo: 180 x 240 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
* po předběžné dohodě s redakcí  
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Skřivánková – Traffic manager, Týdeník Televize, TV Revue, TV Max, TV Plus14, 
Prima vychytávky; tel.: +420 225 008 640, e-mail: michaela.skrivankova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

formát formát inzerátu na 
spad** formát zrcadla sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 200 265 180 240 123 000 

3. str. obálky 200 265 180 240 101 000 

2. str. obálky 200 265 180 240 107 000

2/1 400 265 182 000

1/1 4c uvnitř 200 265 180 240 101 000

1/2 4c

Příčný formát 200 130 180 120 63 000

Výškový formát 98 265 88 240 63 000

Junior page 129 200 119 192 80 000

1/3 4c

Příčný formát 200 90 180 80 45 000

Výškový formát 68 265 58 240 45 000

1/4 4c

klasická 1/4* 98,5 130 88 120 34 000

atypický formát 129 125 34 000

1/6 4c 58 118 24 000

okénko v tipech 123 53 26 000

okénko v tipech 60 53 19 500

okénko v pro-
gramu 45 25 14 500

Č. Podklady uvedení na trh

01 14.12.2018 28.12.2018

02 21.12.2018 14.1.2019

03 15.1.2019 28.1.2019

04 29.1.2019 11.2.2019

05 12.2.2019 25.2.2019

06 26.2.2019 11.3.2019

07 12.3.2019 25.3.2019

08 26.3.2019 8.4.2019

09 9.4.2019 23.4.2019

10 23.4.2019 6.5.2019

11 7.5.2019 20.5.2019

12 21.5.2019 3.6.2019

13 4.6.2019 17.6.2019

14 18.6.2019 1.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

15 2.7.2019 15.7.2019

16 16.7.2019 29.7.2019

17 30.7.2019 12.8.2019

18 13.8.2019 26.8.2019

19 27.8.2019 9.9.2019

20 10.9.2019 23.9.2019

21 24.9.2019 7.10.2019

22 8.10.2019 21.10.2019

23 22.10.2019 4.11.2019

24 5.11.2019 18.11.2019

25 19.11.2019 2.12.2019

26 29.11.2019 13.12.2019

01 6.12.2019 27.12.2019
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napsánO živOtem
Časopis plný skutečných lidských osudů. Najdete 
v něm příběhy dojemné, veselé, dramatické, někdy 
šokující či smutné, ale vždy pravdivé, tak jak je 
napsal sám život.

příbĚHOvé

CíLOvá skUpina: všichni, ve věku 25–59 let
periODiCita: čtrnáctideník
UveDení na trH: čtvrtek
pOčet stran: 32 + 4 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 55 000 ks
čtenOst: 174 000
Cena výtiskU: 20 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

speCiáLní vyDání napsánO živOtem 2019

pestré OsUDy

taJemné příbĚHy

pravDivé příbĚHy

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 32 + 4; druh tisku: ofset; papír: obálka: 80 g LWC, blok: 45 g novinový; vazba: 
V1; rozměr strany před ořezem: 215 x 290, po ořezu: 205 x 280, na zrcadlo: 185 x 252 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových zna-
ček min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy; tel.: +420 225 
008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh

01 20.12.2018 4.1.2019

02 3.1.2019 18.1.2019

03 17.1.2019 1.2.2019

04 31.1.2019 15.2.2019

05 14.2.2019 1.3.2019

06 28.2.2019 15.3.2019

07 14.3.2019 29.3.2019

08 28.3.2019 12.4.2019

09 11.4.2019 26.4.2019

10 25.4.2019 10.5.2019

11 9.5.2019 24.5.2019

12 23.5.2019 7.6.2019

13 6.6.2019 21.6.2019

14 20.6.2019 4.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

01 26.2.2019 19.3.2019

02 28.5.2019 18.6.2019

03 27.8.2019 17.9.2019

04 26.11.2019 17.12.2019

Č. Podklady uvedení na trh

01 6.3.2019 27.3.2019

02 5.6.2019 26.6.2019

03 4.9.2019 25.9.2019

04 27.11.2019 20.12.2019

Č. Podklady uvedení na trh

01 19.12.2018 9.1.2019

02 30.1.2019 20.2.2019

03 20.3.2019 10.4.2019

04 30.4.2019 22.5.2019

05 19.6.2019 10.7.2019

06 31.7.2019 21.8.2019

07 18.9.2019 9.10.2019

08 6.11.2019 27.11.2019

Název Podklady uvedení na trh

Nejlepší příb.1 2.4.2019 24.4.2019

Letní příběhy 1 14.5.2019 4.6.2019

Nejlepší příb.2 20.8.2019 10.9.2019

Č. Podklady uvedení na trh

15 4.7.2019 19.7.2019

16 18.7.2019 2.8.2019

17 1.8.2019 16.8.2019

18 15.8.2019 30.8.2019

19 29.8.2019 13.9.2019

20 12.9.2019 27.9.2019

21 26.9.2019 11.10.2019

22 10.10.2019 25.10.2019

23 24.10.2019 8.11.2019

24 7.11.2019 22.11.2019

25 21.11.2019 6.12.2019

26 5.12.2019 20.12.2019

01 19.12.2019 3.1.2020

speCiáLy titULU napsánO živOtem

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 205 280 185 252 88 000

3. a 2. str. obálky 205 280 185 252 66 000

1/1 4c uvnitř 205 280 185 252 59 000

1/2 4c

Příčný formát 205 137 185 126 32 000

Výškový formát 100 280 92 252 32 000

Junior page 137 205 126 185 37 000

1/3 4c

Příčný formát 205 90 185 84 24 000

Výškový formát 65 280 61 252 24 000

1/4 4c

Příčný formát 205 67 185 63 16 000

Výškový formát 48 280 45 252 16 000

klasická 1/4 122 137 16 000
 krimi příbĚHy

Č. Podklady uvedení na trh

01 2.1.2019 22.1.2019

02 10.9.2019 1.10.2019
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čas na 
LáskU

příbĚHy
pLné živOta

Milujete romantické příběhy 
plné lásky, touhy, vášně, emocí, 
osudových setkání, nečekaných 
zvratů, ale téměř vždy se šťastnými 
konci? Pak právě vám je určený 
tento časopis.

Časopis přináší svým čtenářkám 
optimizmus a životní kuráž na základě 
skutečných příběhů a zkušeností.  
Vedle zajímavých lidských osudů  
a portrétů pozoruhodných „obyčejných“ 
žen nabízí žádané rubriky, které ocení 
každá čtenářka – rady do domácnosti, 
recepty, cestovatelské zážitky nebo tipy 
pro hezký domov a zahrádku. CíLOvá skUpina: všichni, ve věku 20–49 let

periODiCita: čtrnáctideník
UveDení na trH: čtvrtek 
pOčet stran: 32 + 4 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 30 000 ks
čtenOst: 89 000 ks
Cena výtiskU: 20 kč

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 45 a více let
periODiCita: čtvrtletník
pOčet stran: 48 + 4 celobarevných
Cena výtiskU: 29 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

HarmOnOgram 2019
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Dívám se v počítači na foto-
grafie, které jsem udělala 
dnes od poledne. Zuzanka 
na nich ob jímá retrívra 

s vesele vyplazeným jazykem a já stále 
slyším její radostný dětský smích. 

„Mami, podívej, Karo se na mě směje! 
Rychle nás vyfoť!“ 

Mačkala jsem spoušť foťáku jako 
o závod a radovala se z jejího smíchu, 
radosti a bezprostřednosti.

Zuzanka má čtyři a půl roku. Narodi-
la se postižená Downovým syndromem. 
Přesto je to můj největší poklad a život 
bez ní si už nedokážu představit. 

V prvním trimestru mi lékař oznámil, 
že má podezření, že moje dítě nebude 
úplně v pořádku. Odeslal mě na další 
vyšetření. Odběr plodové vody toto 
podezření potvrdil. Lékaři mi doporu-
čovali těhotenství ukončit, ale já jsem se 
rozhodla jinak. 

„Co když je dítě zdravé? Na internetu 
jsem četla příběhy mnoha maminek, 
kterým vyšly špatné testy, a dítě se nako-
nec narodilo v pořádku,“ uvažovala jsem. 

Celý život jsem snila o tom, že jed-
nou budu mít šťastnou rodinu a spoustu 
dětí, ale osud to zařídil jinak. Bylo mi 
téměř čtyřicet let, žila jsem sama, ale po 
dítěti jsem silně toužila. Muž, se kterým 
jsem otěhotněla, o dítěti nevěděl a ani se 
to neměl nikdy dozvědět.

K potratu mě přemlouvali všichni 
moji přátelé i rodina. Varovali mě, že 
to budu mít těžké jako matka samo-
živitelka se zdravým dítětem, natož 
s postiženým. Byly dny, kdy jsem byla 
přesvědčená, že to vzdám, ale pak jsem 
zase v sobě našla sílu. Moc času jsem 
však na přemýšlení neměla. Stále jsem 
si uvědomovala, že je to možná moje 
poslední šance být matkou. 

Porod nebyl těžký, a když mi sestra 
položila holčičku na prsa, bála jsem 
se na ni pohlédnout. Bála jsem se, že 
uvidím nějakou zrůdičku s šikmýma 
očima a velkou hlavou. Když se ale ten 
tvoreček rozkřičel, přivinula jsem ho 
instinktivně k sobě a už jsem ho ne-
chtěla pustit. Spatřila jsem dítě, krásné 
dítě, které se nijak nelišilo od ostatních 
dětí. Pravda, měla obličejík červený jako 

rajčátko a spoustu vrásek, placatý široký 
nosík a opuchlé oči, ale sestřičky říkaly, 
že všechny čerstvě narozené děti jsou 
takové a že to po pár hodinách zmizí. 
Pro mě ale byla Zuzanka nejkrásnější 
holčička na světě. Oddychla jsem si, že 
se lékaři přece jen v diagnóze mýlili.

Nemýlili, ale naštěstí se ukázalo, že 
Zuzančino postižení je lehčího 
rázu a hlavně že nemá vro-
zenou srdeční vadu, častý 
problém dětí s Downovým 
syndromem. V prvních měsí-
cích byla často nemocná, když 
povyrostla, nejvíce ji trápily 
záněty středního ucha, ale to se 
stává i jinak zdravým dětem.

Časem si všichni zvykli na 
to, že Zuzanka pracuje a myslí 
trochu pomaleji než děti mých 
známých. Mnohem později se začala 
přetáčet z bříška na záda, později seděla 
a chodit začala téměř až ve dvou letech. 
Ve třech letech ještě neuměla mluvit. 
Většině toho, co mi Zuzanka chtěla 

říct, jsem rozuměla, ale čím dál častěji 
se stávalo, že mě Zuzka brala za ruku, 
někam mě vedla, přitom poskakovala 
a otevírala naprázdno pusinku jako 
ryba, ale nedokázala nic říct. V takových 
chvílích jsem cítila bezmoc a chtělo se 
mi brečet, proto jsem s ní začala chodit 
na logopedii. 

Návštěvy za nějaký čas opravdu při-
nesly první úspěchy. Konečně jsem z úst 
své holčičky uslyšela to dlouho očekáva-
né slůvko: „Mami.“

Po čase mi logopedka navrhla, že by 
Zuzanka mohla vyzkoušet i další způ-
soby rehabilitace, které by jí usnadnily 
začlenění do normální společnosti. 

„Slyšela jste někdy o hipoterapii?“ 
zeptala se mě jednou, když Zuzance 
skončila hodina. 

„Ano, je to terapie postavená na 
kontaktu s koňmi,“ přikývla 
jsem. „Myslela jsem ale, že je 
to vhodné pro děti, které mají 
pohybové problémy, například 
po obrně.“

„Nejen,“ vysvětlila 
mi, „koně pomáhají hlavně 
s pohybovým hendikepem, 
ale i v komunikaci. Cvičí na 
nich děti autistické, ale i děti 
s Downovým syndromem. 
Dám vám kontakt na stáj, kde 

se hipoterapii věnují. Uvidíte, že se to 
bude Zuzance líbit.“

Z hipoterapie nakonec nic nebylo. 
Když Zuzanka uviděla velká zvířata, 
okamžitě se rozplakala. Jela jsem tam 

s ní ještě několikrát, ale nikdy se nedala 
přemluvit, aby na koníky byť jen sáhla. 
Škoda. Tehdy mi jedna slečna ze stájí 
doporučila, abychom to zkusili se psem.

„Se psem?“ divila jsem se. 
„Ano, moje kamarádka se věnuje 

canisterapii. Se svým speciálně vycviče-
ným pejskem jezdí za dětmi do ústavů, 
ony ho hladí, leží na něm. Někdy je to 
zázrak. Třeba dítě, které do sedmi let 
vůbec nepromluvilo, najednou začne na 
psa mluvit.“

Příběhy plné života | 4544 | Příběhy plné života

„A je to bezpečné?“ bála jsem se, aby 
to nedopadlo podobně jako s koňmi. 

„Přece jen pes je zvíře a dítě nemá rozum, 
co když mu nerado ublíží, zatahá za 
ocas nebo uši, pes se lekne, ožene…“

„Nemusíte se bát. Pro canisterapii se 
nehodí každý pes. Pes-terapeut musí být 
od malička zvyklý na lidi a musí projít 
speciálním výcvikem. Kamarádka s ním 
jezdí i do domova důchodců, kde pomá-
há starým lidem zahánět smutek.

A tak jsme se tam se Zuzankou vy-
pravily. Přijely jsme ke krásnému domu. 
V zahradě už bylo asi pět dětí. Hrály si 
a vypadaly moc spokojeně. Mezi nimi se 
 proháněl krásný retrívr.

„Vy jste paní Novotná a ty jsi určitě 
Zuzanka,“ šla nám naproti mladá, sym-
patická dívka. „Já jsem Katka a tohle 

Psy jsem měla 
vždycky ráda, 
ale nikdy by mě 
nenapadlo, jací 
to mohou být 
pomocníci pro děti.

tlapkami
Terapeut se čtyřmi

je náš Karo. Karo, pojď se představit,“ 
zavolala na psa. 

Pes se okamžitě odtrhl od skupinky 
dětí a přiběhl k nám. Poslušně se posadil 
vedle své paničky. S vyplazeným jazy-
kem a vrtícím ocasem vypadal, jako by 
se smál. S obavami jsem se podívala na 
Zuzanku, ale ta se usmívala. 

První den Zuzka děti a psa jenom po-
zorovala z bezpečné vzdálenosti usazená 
na mém klíně. Dobré znamení bylo, že 
se nebála, ani když k nám Karo vesele 
přiběhl. Jakýsi starší chlapec, který dost 
kulhal, si všiml, že pejsek nemá v misce 
vodu. Hned mu ji došel natočit k za-
hradní hadici. 

Katka pro děti vymýšlela různé hry, 
do kterých se samozřejmě zapojoval 
Karo. Nebylo to jen honění po zahradě, 

ale děti se učily poznávat barvy, tvary… 
Nakonec si všichni i s Karem lehli do 
trávy. Děti se s ním mazlily a Karo se 
z dovádivého pejska stal opatrným a po-
zorným kamarádem, který nechal děti, 
ať ho hladí, a jenom je jemně očichával.

„Zuzanko, pojď si také pohladit Kara. 
On na to čeká, bude moc rád,“ pravila 
Katka a vzala Zuzku za ruku. 

Zuzanka pokývala hlavou a poslušně 
se nechala odvést ke Karovi. Po chvíli 
se Katčiny ruky pustila a opatrně sama 
Kara pohladila. 

Sledovala jsem pokroky, které 
krůček po krůčku a týden po 
týdnu Zuzka dělala díky Karovi. 

Stávala se z ní veselá, sebevědomá hol-
čička, která mnohem snadněji navazuje 
kontakty s ostatními dětmi, a zlepšilo se 
i její mluvení. Pes je skutečně nejlepším 
přítelem člověka, naší Zuzanky určitě. 
Výsledky tohoto přátelství vidím na 
dcerce každý den. A pomalu přemýšlím 
nad tím, jestli si nějakého toho chlupáče 
nepořídíme také domů. ✿

Že se Zuzanka nevyvíjí jako ostatní děti, tušila Magda (44)  
už od počátku. Mohl za to osud? Na otázky nebyl čas. 
Nejdůležitější bylo přijít na to, jak dcerce usnadnit život.

Zuzanka 
se koní 
bála, 

proto jsem 
nevěřila, že 
to se psem 
bude lepší.
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Známe se už hodně dlouho. 
S Petrem jsme se potkali na 
horách, kde jsme oba trávili 
vysněný týden volna v krás

ném hotelu našich nejvyšších hor, v Kr
konoších. Vešla jsem tenkrát do pivnice 
hotelu a už tehdy mě mělo varovat, že 
ten vysoký muž s tmavýma očima nesedí 
u stolu s půllitrem piva. Jeho urostlá 
postava se vyjímala na malé židličce 
a jeho krásné oči tupě zíraly na světélka 
toho zpropadeného stroje, kterým není 
nic jiného než hrací automat. Jenže lásce 
neporučíš a já jsem se i tak do něj zami
lovala na první pohled.

Tak jako později neviděl a neslyšel on, 
tehdy jsem si nechtěla připustit já, že by 
pár drobných naházených do hracího 
automatu mohlo natolik ovlivnit náš 
budoucí život.

Prožili jsme nádherný týden v Peci 
pod Sněžkou a po návratu domů jsme 
oba usoudili, že chceme být spolu.

Začali jsme spolu žít a po půl roce 
mě Petr požádal o ruku. Byla jsem na
prosto šťastná. Vše fungovalo tak, jak má, 
byli jsme skvělý pár. Jediné, co vrha lo 
zpočátku velmi nenápadný stín na naše 
štěstí, bylo to, že se Petr každý den po 
práci musel zastavit v místní herně.

„Každý chlap si rád zajde se svými ka
marády po práci na pivko. To je normál
ní,“ oznamoval vždy po příchodu domů.

Nejdříve trávil na pivě, jak mi tvrdil, 
půl hodiny, poté se vracel stále později 
a později. V duchu jsem si říkala: „Po
třebuje probrat své problémy s ostatními. 

Nejsem žádná semetri
ka a nebudu ho hlídat 
na každém kroku.“ 
Ale po pár měsících 
jsem si všimla, že je 
jeho výplata stále 
menší a menší.

„Šéf mi nedal 
odměny a sebral mi 
i osobní ohodnoce
ní. Jsem na základu 
a z toho se nedá skoro 
žít,“ odsekl. Vymýšlel 
si a já jsem si nechtěla 
připustit tu strašlivou 
myšlenku, která ve mně klíčila. Myš
lenku, že by házel všechny peníze do 
automatů a ještě mi lhal. Raději jsem to 
tedy vypustila.

A právě tehdy nastal v mém živo
tě první zlom. Věděla jsem, že se na 
manželovy peníze nemohu spoléhat. 
Petr chodil stále častěji domů až k ránu. 
Nikdy sice nebyl opilý, ale stále častěji 
se choval velmi divně. Měla jsem pocit, 
že mám doma člověka, který trpí manio
depresivní psychózou. Jeho nálada se 
během několika málo hodin dokázala 
změnit z totálního depresivního stavu 

ve stav radosti, kdy se cítil pomalu jako 
pán tvorstva. Až později jsem zjistila, že 
všechno záleželo jenom na tom, jestli 
zrovna hru na automatech vyhrál, nebo, 
což se stávalo častěji, prohrál.

„Máme konečně balík peněz,“ jásal 
a dal mi pár tisícovek na stůl. Bohužel se 
u nás žádné finance nikdy moc neohřá
ly. Všechny vyhrané peníze zase mizely 
v těch zpropadených bednách. Vůbec 
mu nedocházelo, že i když jeden den vy
hrál, hned druhý den nato vrátil všechny 
peníze zase do automatu a ještě na tom 
prodělal. Milovala jsem ho, je přirozené, 
že jsem se o něj bála. Ale jak jsem brzy 
pochopila, v tomto případě byla láska 
strašně málo.

„Ty máš ten automat snad radši než 
mě?!“ zachovala jsem se jako zoufalá 
a hloupá hysterka.

„Tak na tohle ti nebudu odpovídat. 
Copak se dá láska k tobě měřit s ná
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Lea (49) si myslela, že má její 
muž vše pod kontrolou. Pak 
k nim ale přišli exekutoři.

vštěvou herny? Nechceš si to trošku v té 
hlavě srovnat?“ odpověděl s klidem.

Dnes už vím, že v té době se nedalo 
dělat nic. Petr propadl závislosti a mně 
nezbývalo než se mu snažit pomoct. 
Jeho noční pochody od herny k herně, 
kde svítí světýlka, ho natolik lákala, že 
dočista zapomněl na rodinu. Nic mu 
neříkalo ani moje objetí, nechtěl se bavit, 
začal špatně spát. A co já? Měla jsem ho 
přece ráda.

„Zítra vyhraju, neboj,“ ujišťoval mě 
často po příchodu domů. 

Měla jsem pocit, že celé noci vedle 
mě nespí. Mluvil ze spaní. Později mi 

řekl, že vidí stále ty otáčející se válce 
s barevnými obrázky. Když poprvé vy
křikl ze spaní, lekla jsem se. Snažila jsem 
se mu být oporou. Už jsem ani od něj 
nic nechtěla. Vlastně ano. Mým jediným 
přáním bylo, aby pochopil a přiznal, že 
je nemocný a musí se jít léčit. 

Největší šok přišel, když u našich 
dveří zazvonil exekutor. „Váš 
muž dluží čtyři sta padesát 

tisíc, které nesplácí ani po několika vý
zvách, a proto jsme nuceni zabavit vám 
majetek,“ oznamoval pán v kvádru a za 
ním stáli další dva muži. Sedla jsem si 

na židli a jen hloupě koukala před sebe. 
Nemohla jsem ani brečet. Jenom jsem 
stále šeptala: 

„Co budeme dělat? Co budeme dělat?“
A tehdy nastal druhý zlom v mém 

životě. Byla jsem jeho manželka, a tím 
pádem jsme měli společné jmění. 
Veškeré dluhy se tedy vztahovaly nejen 
na manžela, ale samozřejmě i na mě. 
Sebrali nám skoro všechno, krom toho 
nám obestavěli platy. Vybrala jsem sta
vební spoření a zbytek dluhu doplatila 
ze svého. Žádost o rozvod však na sebe 
nenechala čekat dlouho. Petra jsem 
postavila už před hotovou věc.

Doufala jsem, že alespoň to ho donu
tí připustit si, že je závislý, ale byla jsem 
naivní. Nezabralo ani tohle.

Rozvedli nás rychle, neměli jsme 
se vlastně ani oč dohadovat. Ne
chala jsem manžela v prázdném 

domě a sama jsem se odstěhovala do 
malé garsonky. Papírově jsem sice byla 
od muže, který trpěl závislostí, odlou
čená, ale srdce mě stále vedlo k němu. 
Dluhy si dělal jako na běžícím pásu, ale 
i tak stále ještě chodil do práce. Plat měl 
stále obestavěný, z domu, který obýval, 

zbyly jen holé zdi. To, co neodnesli exe
kutoři, nakonec sám prodal.

Poslední rána přišla s vymahači dluhů 
od ruských mafiánů. Tehdy ho natolik 
zbili, že málem přišel o život. Nevím, 
nebyla jsem u toho, ale snad nad ním stál 
anděl strážný, protože až tehdy si Petr 
uvědomil, že je nemocný. A šel se léčit.

„Pokud odtud odejdeš, už nikdy mě 
neuvidíš,“ oznamovala jsem mu skuteč
nost, která mi nešla od srdce.

Tehdy pracoval rozum. Dodnes ob
divuju všechny terapeuty a lékaře, kteří 
s ním dokázali pracovat a hlavně mu 
pomoct. Petr vydržel v Bohnicích skoro 
půl roku a poté docházel na terapie 
ambulantně. Vzala jsem ho k sobě do 
garsonky. Byl unavený a měl výčitky svě
domí. Přišel o všechno a málem i o život. 
Jsme už jenom partneři – přátelé. Chci 
mu věřit, že už se nikdy ke gamblerství 
nevrátí, ale ten malý červíček mi stále 
vrtá v hlavě. ✿

Byli jsme už sice 
rozvedení, ale měla jsem 
ho pořád ráda a záleželo 
mi na tom, aby začal 
zase žít normálně. 

Dnes si uvědomuji, že už 
když jsem Petra spatřila 
úplně poprvé, seděl 
u hracího automatu. 
Mělo mě to varovat!

 Nikomu bych 
 nepřála zažít, jaké 
 to je, když u vás 
 znenadání zazvoní 
 vymahači dluhů. 

Prohrál náš život
v automatech

Počet stran: 32 + 4; druh tisku: ofset, papír: obálka: 80 g kL, blok: 45 g novinový; vazba: 
V1; rozměr strany před ořezem: 215 x 290, po ořezu: 205 x 280, na zrcadlo: 185 x 252 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy; 
tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

Počet stran – 48 + 4; druh tisku: ofset; papír: obálka: 100 g LWC, blok: 45 g novinový; 
vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 215 x 290, po ořezu: 205 x 280, 
na zrcadlo: 185 x 252 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy; tel.: +420 225 
008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe
teCHniCké úDaJe

příbĚHOvé

Č. Podklady uvedení na trh

01 22.1.2019 12.2.2019

02 23.4.2019 14.5.2019

03 23.7.2019 13.8.2019

04 15.10.2019 5.11.2019

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 205 280 185 252 63 000

3. a 2. str. obálky 205 280 185 252 51 000

1/1 4c uvnitř 205 280 185 252 40 000

1/2 4c

Příčný formát 205 137 185 126 25 000

Výškový formát 100 280 92 252 25 000

Junior page 137 205 126 185 29 000

1/3 4c

Příčný formát 205 90 185 84 18 000

Výškový formát 65 280 61 252 18 000

1/4 4c

Příčný formát 205 67 185 63 13 000

Výškový formát 48 280 45 252 13 000 formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 205 280 185 252 63 000

3. str. obálky 205 280 185 252 51 000

2. str. obálky 205 280 185 252 51 000

1/1 4c uvnitř 205 280 185 252 40 000

1/2 4c

Příčný formát 205 137 185 126 25 000

Výškový formát 100 280 92 252 25 000

1/3 4c

Příčný formát 205 90 185 84 18 000

Výškový formát 65 280 61 252 18 000

1/4 4c

Příčný formát 205 67 185 63 13 000

Výškový formát 48 280 45 252 13 000

Č. Podklady uvedení na trh

01 11.12.2018 28.12.2018

02 21.12.2018 11.1.2019

03 8.1.2019 25.1.2019

04 22.1.2019 8.2.2019

05 5.2.2019 22.2.2019

06 19.2.2019 8.3.2019

07 5.3.2019 22.3.2019

08 19.3.2019 5.4.2019

09 2.4.2019 18.4.2019

10 16.4.2019 3.5.2019

11 30.4.2019 17.5.2019

12 14.5.2019 31.5.2019

13 28.5.2019 14.6.2019

14 11.6.2019 28.6.2019

Č. Podklady uvedení na trh

15 25.6.2019 12.7.2019

16 9.7.2019 26.7.2019

17 23.7.2019 9.8.2019

18 6.8.2019 23.8.2019

19 20.8.2019 6.9.2019

20 3.9.2019 20.9.2019

21 17.9.2019 4.10.2019

22 1.10.2019 18.10.2019

23 15.10.2019 1.11.2019

24 29.10.2019 15.11.2019

25 12.11.2019 29.11.2019

26 26.11.2019 13.12.2019

01 10.12.2019 27.12.2019

speCiáLní vyDání čas na LáskU 2019
Název Podklady uvedení na trh

Letní romance 1 11.6.2019 2.7.2019

Nejlepší příb.1 9.7.2019 30.7.2019
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CHviLka
napĚtí
Časopis čerpá z vybraných 
čtenářských dopisů, v nichž lidé 
popisují svá setkání s tajemnem, 
děsem, nadpřirozenem  
a nevysvětlitelnými záhadami,  
které doplňují krimi příběhy ze 
starých policejních archivů.

CíLOvá skUpina: pro všechny, kdo se při čtení 
příběhů rádi bojí
periODiCita: čtvrtletník
pOčet stran: 40 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 20 000 ks
čtenOst: 49 000 ks
Cena výtiskU: 23 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

Počet stran: 40; druh tisku: ofset; papír: 56g SC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 
215 x 285, po ořezu:205 x 275, na zrcadlo: 189 x 253 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění. 
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: Renata Böhmová - Traffic Manager Claudia, Claudia speciály, TiNA, Tina 
speciály, Tina Bydlíme, Vaříme krok za krokem; tel.: +420 225 008 316, e-mail: renata.
bohmova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe

příbĚHOvé

Č. Podklady uvedení na trh

01 9.1.2019 30.1.2019

02 20.3.2019 10.4.2019

03 22.5.2019 12.6.2019

04 18.9.2019 9.10.2019

54
LuŠTěNí PRO DěTi

děTi

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 205 275 189 253 73 000

2. str. obálky 205 275 189 253 55 000

1/1 4c uvnitř 205 275 189 253 49 000

1/2 4c

Příčný formát 205 137,5 189 125 26 000

Výškový formát 102,5 275 103 253 26 000

1/3 4c c

Příčný formát 205 92 189 80 20 000

Výškový formát 68 275 60 253 20 000

1/4 4c

Příčný formát 205 69 189 56 14 000

Výškový formát 51 275 43 253 14 000

klasická 1/4* 103 138 95 128 14 000
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LUštĚní prO DĚti
zábavný časopis pro děti ve věku od 4 do 8 let.
Pomocník pro rodiče, jak učit své ratolesti první
písmenka, číslice, dovednosti a logickému
uvažování. Osmisměrky, hádanky a spojovačky.

DĚti

CíLOvá skUpina: děti ve věku 4–8 let
periODiCita: dvouměsíčník
pOčet stran: 32 + 4 celobarevné
Cena výtiskU: 29,90 kč

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019
Č. Podklady uvedení na trh

01 15.1.2019 5.2.2019

02 19.3.2019 9.4.2019

03 14.5.2019 4.6.2019

Č. Podklady uvedení na trh

04 16.7.2019 6.8.2019

05 17.9.2019 8.10.2019

06 19.11.2019 10.12.2019

Počet stran: 32 + 4; druh tisku: ofset; papír: obálka: 150 g kL, blok: 80 g ofset;  vazba: 
V1; rozměr strany před ořezem: 220 x 307, po ořezu: 210 x 297, na zrcadlo: 180 x 277 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), 
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek 
min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Příplatek 20 % za specifické umístění.  
Všechny údaje jsou uvedeny v mm. 
 ** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 4 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace

kOntakt: 
Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus života, Pestrý svět, 
Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro, Čas pro hvězdy;  
tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

teCHniCké úDaJe
Pravidelné ruBriky
Najdi rozdíly, Neviditelný obrázek, 
První anglická slovíčka, Dospojování, 
Moje první křížovky, Vyrábění

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 210 297 180 277 53 000

2. str. obálky 210 297 180 277 47 000

1/1 4c uvnitř 210 297 180 277 37 000

1/2 4c

Příčný formát 210 149 180 139 28 000

Výškový formát 105 297 90 277 28 000

56 
vaření
CHuťOVkA
CHViLkA V kuCHYNi
VAŘíME kROk zA kROkEM
CLAuDiA RECEPTY & kŘíŽOVkY
RETRO kuCHAŘkA

62
byDLení
TiNA BYDLíME

64
HObby
PRiMA VYCHYTáVkY

66
LUštĚní
CHViLkA PRO LuŠTěNí
RYTMuS ŽiVOTA ČíSELNé kŘíŽOVkY
CHViLkA PRO RELAx

ZÁJmové
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57
CHUťOvka
Časopis Chuťovka působí na vaše smysly.
Ví, že jídlo je jedním z největších potěšení života,
které je třeba zažít. Chuťovka je o inspiraci
a o vášni. Je plná ověřených receptů, tipů
a krásných fotografií. Je tradiční i světová.

záJmOvé – vaření

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 25–45 let
periODiCita: občasník
UveDení na trH: středa 
(společně s titulem Žena a život)
pOčet str an: 40 + 4 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 70 000 ks
čtenOst: 275 000
Cena výtiskU: 35 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018, MEDiA PROJEkT 
1. + 2. čtvrtletí 2018, odvozeno od titulu Žena a život

speCiáLní příLOHy ženy a živOt

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

1/1 4c uvnitř 200 270 169 234 199 000

1/2 4c

Příčný formát 200 132 169 113 135 000

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:

Č. Podklady uvedení na trh Příloha

01 17.5.2019 12.6.2019 Chuťovka

02 18.10.2019 13.11.2019 Chuťovka Vánoce

Rozsah: 40 + 4; Druh tisku: ofset; Papír: obálka – 115 g kL, vnitřek – 60 g MFC; Vazba: V1; 
rozměr strany před ořezem: 210 x 280, po ořezu: 200 x 270, na zrcadlo: 169 x 234 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Jarmila Tlachová – Traffic manager Žena a život, Můj svět; 
tel.: +420 225 008 571, e-mail: jarmila.tlachova@mafra.cz

umíme pro vás 
připravit speciální 
projekty na míru.

57
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CHviLka v kUCHyni
Časopis patří do skupiny titulů úspěšného 
ženského týdeníku Chvilka pro tebe. Přináší 
velké množství receptů přímo od čtenářek.

záJmOvé – vaření

CíLOvá skUpina: všichni, kdo rádi vaří
periODiCita: měsíčník
pOčet str an: 64 celobarevné 
průmĚrný tištĚný nákLaD: 92 000 ks
čtenOst: 84 000
Cena výtiskU: 8,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 64 (celobarevných); druh tisku: ofset; papír: 56 g SC; vazba: V1; 
rozměr strany před ořezem: 158 x 215, po ořezu: 148 x 205, na zrcadlo: 132 x 185 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, Speed, TopGear, Motor, 
Chvilka pro luštění, Chvilka v kuchyni, křížovkářské tituly; tel.: +420 225 008 604, 
e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 148 205 132 185 104 000

3. str. obálky 148 205 132 185 99 000

2. str. obálky 148 205 132 185 100 000

2/1 4c 296 205 280 185 168 000

1/1 4c uvnitř 148 205 132 185 95 000

1/2 4c

Příčný formát 148 101 132 93 56 000

Výškový formát 72 205 66 185 56 000

1/3 4c c

Příčný formát 148 66 132 62 39 000

Výškový formát 47 205 44 185 39 000

1/4 kl 72 101 23 000

1/6 68 74 20 000

1/8 44 93 15 000

Č. Podklady uvedení na trh

01 18.12.2018 2.1.2019

02 22.1.2019 5.2.2019

03 19.2.2019 5.3.2019

04 19.3.2019 2.4.2019

05 23.4.2019 7.5.2019

06 21.5.2019 4.6.2019

07 18.6.2019 2.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

08 23.7.2019 6.8.2019

09 20.8.2019 3.9.2019

10 17.9.2019 1.10.2019

11 22.10.2019 5.11.2019

12 19.11.2019 3.12.2019

01 20.12.2019 7.1.2020
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Pravidelné ruBriky
kolem světa, krajová specialita, 
Servis pro vás
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61
vaříme krOk
za krOkem
Časopis příjemného formátu vychází každý měsíc  
a čtenáři v něm najdou recepty na všední den  
i na svátek, sladké i slané, jednoduché i složité, 
ale VŽDYCkY pěkně krok za krokem rozepsané a 
nafocené.

záJmOvé – vaření

CíLOvá skUpina: všichni, kteří se nebojí
ve vaření vyzkoušet něco nového
periODiCita: měsíčník
pOčet str an: 48 + 4 celobarevné
Cena výtiskU: 15,90 kč

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Druh tisku: ofset; papír obálka: 90 g kL, vnitřek: 56 g SC; vazba: V1; rozměr strany před 
ořezem: 180 x 290, po ořezu: 170 x 280, na zrcadlo: 154 x 254 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Renata Böhmová - Traffic Manager Claudia, Claudia speciály, TiNA, 
Tina speciály, Tina Bydlíme, Vaříme krok za krokem; tel.: +420 225 008 316, 
e-mail: renata.bohmova@mafra.cz

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 170 280 154 254 95 000

3. str. obálky 170 280 154 254 79 000

2. str. obálky 170 280 154 254 84 000

1/1 4c uvnitř 170 280 154 254 74 000

1/2 4c

Příčný formát 170 137 154 125 49 000

Výškový formát 82 280 74 254 49 000

1/3 4c c

Příčný formát 170 90 154 79 33 000

Výškový formát 60 280 50 254 33 000

1/8 4c c 81 66 20 000

Č. Podklady uvedení na trh

01 19.12.2018 9.1.2019

02 23.1.2019 13.2.2019

03 20.2.2019 13.3.2019

04 20.3.2019 10.4.2019

05 24.4.2019 15.5.2019

06 22.5.2019 12.6.2019

07 19.6.2019 10.7.2019

Č. Podklady uvedení na trh

08 24.7.2019 14.8.2019

09 21.8.2019 11.9.2019

10 18.9.2019 9.10.2019

11 23.10.2019 13.11.2019

12 13.11.2019 4.12.2019

01 18.12.2019 8.1.2020
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CLaUDia
reCepty & křížOvky

retrO
kUCHařka

Tematicky zaměřené recepty, tři desítky
vyzkoušených jídel, názorné postupy při vaření,
velké křížovky s výhrami, jednoduché, rychlé,
ale i náročnější varianty.

Časopis přináší řadu tradičních, poctivých receptů 
našich maminek a babiček. zavzpomínejte na chvíle 
dětství, kdy se z kuchyně linula neodolatelná vůně!

záJmOvé – vaření

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 30–45 let
periODiCita: občasník
pOčet str an: 48 celobarevných 
Cena výtiskU: 25 kč

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 20–59 let
periODiCita: čtvrtletník
pOčet str an: 40 celobarevných
Cena výtiskU: 24 kč

fOrmáty inzerCe

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
teCHniCké úDaJe:

Počet stran: 48 (celobarevných); druh tisku: ofset; papír 56 g SC; vazba: V1; rozměr
strany před ořezem: 210 x 280, po ořezu: 205 x 275, na zrcadlo: 187 x 258 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Renata Böhmová - Traffic Manager Claudia, Claudia speciály, TiNA, 
Tina speciály, Tina Bydlíme, Vaříme krok za krokem; tel.: +420 225 008 316, 
e-mail: renata.bohmova@mafra.cz

Rozsah: 40; druh tisku: ofset; papír: 56 g SC; vazba: V1; rozměr strany před 
ořezem: 225 x 295, po ořezu: 215 x 285, na zrcadlo: 202 x 259 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), 
postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové 
fonty), min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení 
ořezových značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na 
spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 
kč/1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Michaela Melicharová – Traffic manager Chvilka pro tebe, Rytmus 
života, Pestrý svět, Napsáno životem, Čas na lásku, dětské speciály, Retro,  
Čas pro hvězdy; tel.: +420 225 008 380, fax: +420 225 008 379, e-mail:  
michaela.melicharova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh

01 29.1.2019 19.2.2019

02 30.4.2019 21.5.2019

03 30.7.2019 20.8.2019

04 10.9.2019 1.10.2019

Č. Podklady uvedení na trh

01 18.12.2018 8.1.2019

02 26.2.2019 19.3.2019

03 7.5.2019 28.5.2019

04 8.10.2019 30.10.2019

01 17.12.2019 7.1.2020

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 285 202 259 104 000

3. str. obálky 215 285 202 259 95 000

2. str. obálky 215 285 202 259 99 000

1/1 4c uvnitř 215 285 202 259 95 000

1/2 4c

Příčný formát 215 140 202 127 53 000

Výškový 
formát 105 285 99 259 53 000

1/3 4c c

Příčný formát 215 96 202 83 37 000

Výškový 
formát 71 285 64 259 37 000

1/4 4c

Příčný formát 215 74 202 61 30 000

Výškový 
formát 54 285 47 259 30 000

klasická 1/4* 105 140 99 127 30 000

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 205 275 187 258 63 000

2. str. obálky 205 275 187 258 47 000

1/1 4c uvnitř 205 275 187 258 42 000

1/2 4c

Příčný formát 205 135 187 127 23 000

Výškový 
formát 100 275 92 258 23 000

1/3 4c c

Příčný formát 205 86 187 80 17 000

Výškový 
formát 65 275 56 258 17 000

1/4 4c c

Příčný formát 205 60 12 000

klasická 100 135 44 127 12 000

Vzpomínky na talíři

6 RETRO Kuchařka

Na zahřátí

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi

Promrzlé tělo jistě ocení silnou polévku. Jako druhý chod 
doporučujeme pomalu dušená jídla, která ve vás vyvolají 
blažené pocity, a nakonec si dopřejte sladkou tečku. 
Podzimní splín nebude mít šanci. 

� ½ kg kořenové zeleniny 
(mrkev, celer, petržel)
� 1 cibule
� 4 stroužky česneku
� 2 lžíce olivového oleje
� 5 kuliček nového koření
� 10 kuliček pepře
� 5 bobkových listů
� 1 kg hovězího masa na 
polévku
� sůl
� čerstvě mletý pepř
NA NUDLE:
� 2 vejce

� 250 ml mléka
� 150 g polohrubé mouky
� sůl
� hrst čerstvé petrželky + na 
ozdobu
� tuk na vymazání pánve

1 Kořenovou zeleninu očis-
tíme a nakrájíme nadrob-

no. Z cibule oloupeme pouze 
vrchní vrstvu slupky, strouž-
ky česneku jen rozkrojíme. 
Osmahneme na oleji a poté si 
polovinu kořenové zeleniny 

odebereme stranou pro dal-
ší použití.

2 Přidáme koření a maso, 
osolíme a opepříme. Přilije-

me 3 litry vody a necháme na 
slabém plameni pomalu táh-
nout alespoň 2,5 hodiny.

3 Během vaření sbíráme 
pěnu. Vývar scedíme, do-

chutíme, maso obereme 
z kostí, nakrájíme a vrátíme 
zpět do polévky. Přidáme ze-

leninu, kterou jsme dali stra-
nou, a prohřejeme.

4 Vejce rozšleháme s mlé-
kem, moukou, solí a nase-

kanou petrželkou. Upečeme 
palačinky, které nakrájíme na 
nudličky. Nudle vkládáme do 
polévky až při podávání. Zdo-
bíme petrželkou.

Doba přípravy je 180 minut
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Světlá houbová polévka

� 3 lžíce rostlinného oleje
� 1 cibule
� 2 stroužky česneku
� 200 g mletého hovězího masa
� 1 lžíce rajčatového protlaku
� 1 lžička mleté sladké papriky
� 1 chilli paprička
� 200 ml světlého piva
� 500 ml zeleninového vývaru
� 400 g loupaných rajčat
� sůl podle chuti
� pepř podle chuti
� 2 bobkové listy
� 100 g vařených červených 
fazolí
� 100 g vařené cizrny
� 1 lžička oregana

1 Na rozpáleném oleji osmah-
neme najemno nakrájenou 

cibuli a česnek dozlatova. Poté 
vložíme maso a restujeme dal-
ších 5 minut. Nakonec přidáme 
protlak, papriku a chilli paprič-
ku a dalších 5 minut společně 
smažíme.

2 Směs zalijeme pivem, zeleni-
novým vývarem, nakrájený-

mi rajčaty, osolíme, opepříme, 
vložíme bobkový list a vaříme 
asi 15 minut.

3 Nakonec přidáme fazole, cizr-
nu, oregano, chvilku povaří-

me a můžeme podávat.

Doba přípravy 
je 30 minut

Pivní chilli polévka

� 60 g másla
� 40 g hladké mouky
� 2 bobkové listy
� 4 kuličky nového koření
� špetka mletého kmínu
� 200 g mražených nebo 
čerstvých hub
� 300 g brambor
� 100 ml smetany
� ocet podle chuti
� sůl podle potřeby
� pepř podle potřeby
DOHOTOVENÍ:
� 100 g zakysané sme-
tany

� 6 snítek libečku (+ na 
ozdobu)

1 V hrnci rozehřeje-
me máslo, přisype-

me hladkou mouku, vy-
tvoříme jíšku a zalijeme 
500 ml vody. Za stálé-
ho míchání přivedeme 
k varu, přidáme bobko-
vý list, nové koření, mletý 
kmín, houby a na kostič-
ky nakrájené a oloupané 
brambory. Společně ne-
cháme vařit asi 20 minut.

2 Nakonec přilijeme 
smetanu, podle chu-

ti okyselíme octem, 
osolíme a opeříme. Ho-
tovou polévku můžeme 
podávat třeba s dipem 
ze zakysané smetany 
s nadrobno nasekaný-
mi lístky čerstvého li-
bečku. Bylinkami může-
me ozdobit i samotnou 
polévku.

Doba přípravy 
je 35 minut

� 250 g šunky od kosti
� 1000 ml kuřecího 
vývaru
� 2 lžíce rostlinného oleje
� 1 cibule
� 1 stroužek česneku
� 1 mrkev
� 1 kořenová petržel
� 2 červené řepy
� 250 g kapusty
� 250 g brambor
� 1 lžíce zázvorové šťávy
� 1 lžíce balzamikového 
octa
� mletý černý pepř

1 Do hrnce dáme šun-
ku, zalijeme vývarem 

(pokud není celá pono-
řená, přilijeme vodu) 
a přivedeme k varu. 
Vaříme cca 20 mi-
nut a odstavíme. Šun-
ku vyjmeme, necháme 
zchladnout a nakrájíme 
na menší kousky. Vývar 
uchováme.

2 V druhém hrnci na 
rozehřátém ole-

ji opečeme na kostičky 
nakrájenou oloupanou 
cibuli a česnek. Přidá-
me očištěnou, na koleč-
ka nakrájenou mrkev 
a kořenovou petržel 
a oloupanou, na men-
ší kusy rozkrájenou čer-
venou řepu. Zeleninu 

zalijeme 300 ml vývaru 
a vaříme cca 20 minut.

3 Poté přilijeme zbylý 
vývar, přidáme šun-

ku, na menší kusy po-
krájené omyté listy ka-
pusty a oloupané, na 
kostky nakrájené bram-
bory. Vaříme cca 15 mi-
nut doměkka. Boršč 
dochutíme zázvorovou 
šťávou, balzamikovým 
octem a pepřem. Po-
dáváme se zakysanou 
smetanou.

Doba přípravy 
je 70 minut
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S lá skou a radostí

Podzimní sklizeň

12 RETRO Kuchařka

Jablka jsou letos 
nádherně šťavnatá a dá 
se z nich upéct mnohem 
víc dobrot než jen 
obyčejný štrúdl. 

Tarte tatin – obrácený koláč

Karamel s máslem 
je velmi horký, pra-
cujeme s ním proto 
opatrně. Pokud ho 
spálíme, musíme 
vždy začít s novou 
várkou cukru, pro-
tože by byl hořký.

Jablka oloupeme 
a nakrájíme tak, 
aby v jejich středu 
vznikla hvězdička 
z jádřince. Pak se 
opatrně zbavíme 
semínek, ale není 
to nutné.

Plát těsta na ná-
plni funguje jako 
poklička, pod kte-
rou se jablka v ka-
ramelu rozdusí. 
Aby mohla pára 
unikat, propích-
neme ji nožem.

A B C

NA TĚSTO:
� 180 g hladké mouky
� sůl
� 60 g krupicového cukru
� 120 g másla
� 1 vejce
NA KARAMEL:
� 100 g krupicového cukru
� 80 g másla
� 6 kyselejších jablek (Granny 
Smith)

1 Do mísy prosejeme mou-
ku, přidáme špetku soli, cukr 

a kousky másla. Vytvoříme dro-
benku. Pak přidáme vejce a vy-
pracujeme těsto, které dáme 
odpočinout na 20 minut do 
chladničky.

2 Mezitím připravíme karamel. 
Do kastrolu nasypeme cukr 

a necháme ho na středním pla-
meni rozpustit dohněda. Opa-

trně přimícháme máslo a spo-
jíme. Formu o průměru 24 cm 
vyložíme pečicím papírem a na-
lijeme do ní karamel. Oloupa-
ná jablka nakrájíme na 1,5 cm 
široké plátky, které vyskládáme 
na karamel ve dvou vrstvách.

3 Těsto rozválíme na plát silný 
asi 1 cm a položíme na jabl-

ka. Přesahující okraje odřízneme 
nožem a těsto propíchneme.

4 Takto připravený koláč dáme 
do trouby vyhřáté na 180 °C 

a pečeme asi 35 minut. Po upe-
čení necháme koláč zchladnout, 
obrátíme ho na talíř a opatrně 
sejmeme pečicí papír.

Hotovo za 50 minut
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Kla si cký tažený štrúdl

Francouzský toust 
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Tartaletky z li stového těsta
NA TĚSTO:
� 250 g listového těsta
� hladká mouka na podsypání
NA NÁPLŇ:
� 180 g meruňkového džemu
� 4 jablka s červenou slupkou
� šťáva z 1 citronu
� 200 ml bílého vína (muškáto-
vého)
� 4 hřebíčky

1 Listové těsto rozválíme na 
pomoučněném vále na ten-

ký plát silný asi 3 mm. Vykrájíme 
z něj kolečka o průměru 10 cm 
a vložíme je do formy na muffi-
ny. Promáčkneme až na dno, aby 
nám vznikly mističky.

2 Na dno každé dáme lžíci dže-
mu a pečeme v předehřáté 

troubě na 180 °C asi 20 minut. 
Po upečení necháme vychlad-
nout ve formičce.

3 Čtvrtky jablek nakrájíme na 
tenké plátky a zakápneme ci-

tronem. Plátky povaříme ve víně 
a koření, aby změkly. Odstaví-
me, plátky jablek vyjmeme a ne-
cháme okapat na sítku. Vychlad-
lá jablka naskládáme do košíčků 
do tvarů růží.

Doba přípravy je 40 minut

Na těsto:
� 300 g hladké mouky + na pod-
sypání
� sůl
� 1 lžíce octa
� 30 ml oleje
� 1 vejce
NA NÁPLŇ:
� 8 jablek
� šťáva z 1 citronu
� 3 lžíce krupicového cukru
� 2 lžičky mleté skořice
� 50 g předem namočených 
rozinek
� 150 g strouhanky
� asi 150 g másla
� moučkový cukr na posypání

1 K proseté mouce přidáme 
špetku soli, ocet, olej, vejce 

a 150 ml vlažné vody. Vypracuje-
me vláčné těsto, které přiklopíme 
nahřátým hrncem a necháme asi 
30 minut odpočívat.

2 Oloupaná jablka nastrouhá-
me nahrubo, zakápneme cit-

ronem, přidáme cukr, skořici a ro-
zinky. Strouhanku osmahneme 
na 50 g másla a těsto vytáhneme 
opatrně do velké tenké placky. 
Pak ho položíme na pomoučně-
ný ubrus. Celou placku potřeme 
rozpuštěným máslem a rozřízne-
me ji na 4 díly. Každý plát posy-
peme strouhankou a jablečnou 
nádivkou.

3 Štrúdly opatrně zavineme 
a položíme na 2 plechy vylo-

žené pečicím papírem. Povrch 
potřeme máslem a pečeme po-
stupně v předehřáté troubě na 
170 °C asi 30 minut. Před podá-
váním pocukrujeme.

Doba přípravy je 100 minut

� 5 žloutků 
� 4 lžíce medu + na 
zakápnutí 
� 300 ml mléka 
� 50 g másla 
� špetka soli 
� 4 snítky čerstvé 
meduňky + na ozdobu 
� 8 plátků bílého 
toustového chleba 
� rostlinný olej na 
smažení 
� 4 jablka 
� šťáva z ½ citronu 

1 Žloutky vyšleháme 
s medem do pěny. 

Mléko s rozpuštěným 
máslem, špetkou soli 
a nasekanou meduňkou 
vmícháme ke žloutkům. 

2 Plátky chleba po-
stupně namáčíme 

do vaječné směsi a ne-
cháme lehce nasák-
nout. Ihned je smažíme 
z obou stran dozlato-
va v pánvi na rozehřá-
tém oleji.

3 Jablka oloupeme 
a pomocí kulatého 

vykrajovátka vypíchne-
me kuličky. Pokapeme 
je šťávou z citronu. Ho-
tové tousty podáváme 
s jablečnými kuličkami 
zakápnutými lehce na-
hřátým medem. Může-
me dozdobit meduňkou 
a plátky jablek. 

Doba přípravy 
je 30 minut
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65
tina byDLíme
Měsíčník o bydlení plný praktických rad  
a užitečných tipů určený všem, kteří si chtějí 
vylepšit a zútulnit domov. Hlavním tématem je byt 
– od předsíně přes kuchyni po dětský pokoj –  
a jeho nejbližší okolí, tedy zahrada.

záJmOvé – bydlení

CíLOvá skUpina: ženy ve věku 20–39 let
periODiCita: měsíčník
pOčet str an: 64 + 4 celobarevné
průmĚrný tištĚný nákLaD: 28 000 ks
čtenOst: 49 000
Cena výtiskU: 29,90 kč

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 64 + 4 (celobarevných); druh tisku: ofset; papír: obálka: 135 g kL, blok 60 g 
LWC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 225 x 280, po ořezu: 215 x 270, na zrcadlo: 
187 x 237 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Renata Böhmová - Traffic Manager Claudia, Claudia speciály, TiNA, Tina 
speciály, Tina Bydlíme, Vaříme krok za krokem; tel.: +420 225 008 316, e-mail: renata.
bohmova@mafra.cz

časOpisy rODiny tina

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 215 270 187 237 135 000

3. str. obálky 215 270 187 237 110 000

2. str. obálky 215 270 187 237 114 000

1/1 4c uvnitř 215 270 187 237 104 000

1/2 4c

Příčný formát 215 130 187 115 67 000

Výškový 
formát 104 270 90 237 67 000

1/3 4c

Příčný formát 215 88 187 74 44 000

Výškový 
formát 73 270 59 237 44 000

1/4 4c

Příčný formát 215 68 187 54 34 000

Výškový 
formát 58 270 44 237 34 000

klasická 1/4* 90 115 34 000

1/6 4c

1/6 90 74 27 000

Č. Podklady uvedení na trh

12-01 7.11.2018 22.11.2018

02 19.12.2018 10.1.2019

03 30.1.2019 14.2.2019

04 27.2.2019 14.3.2019

05 27.3.2019 11.4.2019

06 30.4.2019 16.5.2019

Č. Podklady uvedení na trh

07-08 5.6.2019 20.6.2019

09 24.7.2019 8.8.2019

10 28.8.2019 12.9.2019

11 2.10.2019 17.10.2019

12-01 6.11.2019 21.11.2019

02 18.12.2019 9.1.2020

Pravidelné ruBriky
Téma, interiér, inspirace, Mohlo by  
se hodit, Recepty, Naše tipy, květiny  
a zahrada, Poradna
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67
prima 
vyCHytávky
Měsíčník Prima vychytávky přináší pořádnou 
dávku inspirace pro všechny vášnivé kutily, 
zahrádkáře, milovníky zvířat, zanícené kuchaře  
i výletníky. Časopis čerpá z televizních pořadů 
FTV Prima Vychytávky Ládi Hrušky, Gondíci s.r.o.  
a VáŠ PRiMA RECEPTáŘ.

záJmOvé – hobby

CíLOvá skUpina: všichni ve věku 40+
periODiCita: měsíčník
pOčet str an: 56 + 4 celobarevné
Cena výtiskU: 29 kč

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 56 + 4 celobarevných; druh tisku: ofset; papír: obálka: 115 g kL, blok 60 g 
LWC; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 220 x 295, po ořezu: 210 x 285, 
na zrcadlo: 190 x 257 mm

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Michaela Skřivánková – Traffic manager, Týdeník Televize,  TV Revue,  
TV Max, TV Plus14, Prima vychytávky;  tel.: +420 225 008 640,
e-mail: michaela.skrivankova@mafra.cz

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 210 285 190 257 179 000

3. str. obálky 210 285 190 257 152 000

2. str. obálky 210 285 190 257 163 000

2/1 4c 420 285 236 000

1/1 4c uvnitř 210 285 190 257 126 000

1/2 4c

Příčný formát 210 142 190 129 74 000

Výškový formát 105 285 95 257 74 000

Junior page 138 206 124 185 105 000

1/3 4c

Příčný formát 210 95 190 85 53 000

Výškový formát 66 285 59 257 53 000

1/4 4c

Příčný formát 210 71 190 64 42 000

Výškový formát 52 285 47 257 42 000

klasická 1/4* 105 142 95 128 42 000

1/6 4c

1/6 63 128 29 000

Č. Podklady uvedení na trh

12-01 5.11.2018 28.11.2018

02 2.1.2019 23.1.2019

03 28.1.2019 20.2.2019

04 4.3.2019 27.3.2019

05 1.4.2019 24.4.2019

06 6.5.2019 29.5.2019

Č. Podklady uvedení na trh

07-08 3.6.2019 26.6.2019

09 5.8.2019 28.8.2019

10 2.9.2019 25.9.2019

11 30.9.2019 23.10.2019

12-01 4.11.2019 27.11.2019

67



68 69casopisy.mafra.cz

69

CHviLka
prO LUštĚní

rytmUs živOta
číseLné křížOvky

Chvilka pro luštění je měsíčník určený 
speciálně milovníkům švédských 
křížovek. Praktický malý formát se 
vejde do kapsy i do kabelky a vy 
si bez zbytečných řečí pořádně 
zaluštíte. A navíc můžete na každé 
straně vyhrát!

Luštění v perfektním rytmu. Skvělá porce 
číselných křížovek. Lidé, země, vesmír, 
rostliny, zvířata. Svět v článcích a křížovkách.

záJmOvé – luštění

CíLOvá skUpina: 
pro všechny, kteří milují luštění
periODiCita: měsíčník
pOčet str an: 56 + 4 
průmĚrný tištĚný nákLaD: 65 000 ks
čtenOst: 127 000
Cena výtiskU křížOvky: 13 kč 
Cena výtiskU OsmismĚrky: 15 kč

CíLOvá skUpina: 
pro všechny, kteří milují luštění
periODiCita: dvouměsíčník
pOčet str an: 32 
Cena výtiskU: 16 kč

fOrmáty inzerCe

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

HarmOnOgram 2019

křížOvky OsmismĚrky

teCHniCké úDaJe: teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 56 + 4; obálka: druh tisku – ofset 4 + 4, papír - 90 g kL; vnitřek: druh tisku – 
ofset 2/2 (černá + přímá), papír - 52 g novinový; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 
155 x 215, po ořezu: 145 x 205, na zrcadlo: 132 x 185

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, Speed, TopGear, Motor, 
Chvilka pro luštění, Chvilka v kuchyni, křížovkářské tituly; tel.: +420 225 008 604, 
e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

Počet stran: 32, druh tisku – ofset 4 + 4; papír - 52 g novinový; vazba: V1; rozměr strany 
před ořezem: 205 x 235, po ořezu: 195 x 225

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, Speed, TopGear, Motor, Chvilka 
pro luštění, Chvilka v kuchyni, křížovkářské tituly; tel.: +420 225 008 604, 
e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

zdroj: ABC ČR 2017/2018,
MEDiA PROJEkT 1. + 2. čtvrtletí 2018

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 145 205 132 185 73 000

3. str. obálky 145 205 132 185 55 000

2. str. obálky 145 205 132 185 55 000

1/1 4c uvnitř 145 205 132 185 49 000

1/2 4c

Příčný formát 145 101 132 93 26 000

Výškový formát 71 205 66 185 26 000

formát formát inzerátu na spad** Cena v kč

šířka výška

4. str. obálky 195 225 73 000

3. str. obálky 195 225 55 000

2. str. obálky 195 225 55 000

1/1 4c uvnitř 195 225 49 000

1/2 4c

Příčný formát 195 111 26 000

Výškový formát 96 225 26 000

Č. Podklady uvedení na trh

01 19.12.2018 3.1.2019

02 23.1.2019 6.2.2019

03 20.2.2019 6.3.2019

04 20.3.2019 3.4.2019

05 17.4.2019 2.5.2019

06 22.5.2019 5.6.2019

07 19.6.2019 3.7.2019

08 24.7.2019 7.8.2019

09 21.8.2019 4.9.2019

10 18.9.2019 2.10.2019

11 23.10.2019 6.11.2019

12 20.11.2019 4.12.2019

01 20.12.2019 8.1.2020

Č. Podklady uvedení na trh

01 3.1.2019 22.1.2019

02 29.1.2019 19.2.2019

03 5.3.2019 26.3.2019

04 2.4.2019 24.4.2019

05 4.6.2019 25.6.2019

06 6.8.2019 27.8.2019

07 1.10.2019 22.10.2019

08 26.11.2019 17.12.2019

Č. Podklady uvedení na trh

01 19.12.2018 9.1.2019

02 20.2.2019 13.3.2019

03 24.4.2019 15.5.2019

04 19.6.2019 10.7.2019

05 21.8.2019 11.9.2019

06 23.10.2019 13.11.2019

01 20.12.2019 15.1.2020
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CHviLka
prO reLax
Chvilka pro relax je oblíbený křížovkářský 
speciál Chvilky pro tebe, který vychází  
4x ročně. Jde o časopis plný původních 
křížovek, zábavných kvízů a sudoku pro 
volný čas. Speciál je určen nejen čtenářkám 
a čtenářům Chvilky pro tebe, ale i všem 
ostatním, kteří rádi luští a soutěží.

záJmOvé – luštění

CíLOvá skUpina: 
pro všechny, kteří rádi relaxují u křížovek
periODiCita: čtvrtletník
pOčet str an: 40 + 4 celobarevné 
Cena výtiskU: 21 kč

fOrmáty inzerCe

HarmOnOgram 2019

teCHniCké úDaJe:
Počet stran: 40 + 4 (celobarevných); druh tisku: ofset; papír 56 g SC; vazba: V1; rozměr
strany před ořezem: 215 x 290, po ořezu: 205 x 280, na zrcadlo: 189 x 260

pODkLaDy prO inzerCi: 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), post-
scriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty),  
min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových  
značek min. 5 mm, digitální nátisk.

Cena inzerátu je bez DPH. Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ** u formátů na spad je 
třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm
Všívání, vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; všívání, vkládání, vlepování + fólie 3,30 kč/1 ks; 
gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

kOntakt: Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, Speed, TopGear, Motor, 
Chvilka pro luštění, Chvilka v kuchyni, křížovkářské tituly; tel.: +420 225 008 604, 
e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

Č. Podklady uvedení na trh

01 21.12.2018 14.1.2019

02 27.3.2019 15.4.2019

03 29.5.2019 17.6.2019

04 25.9.2019 14.10.2019

formát formát inzerátu na 
spad**

formát zrcadla 
sazby Cena v kč

šířka výška šířka výška

4. str. obálky 205 280 189 260 73 000

2. str. obálky 205 280 189 260 55 000

1/1 4c uvnitř 205 280 189 260 49 000

1/2 4c

Příčný formát 205 137 189 127 26 000

Výškový formát 98 280 90 260 26 000

72
JENPROzENY.Cz
JENPROHOLkY.Cz
HARPERSBAzAAR.Cz 
DOLCEViTA.Cz
JENPROMuzE.Cz

weBy
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JenprOzeny.Cz JenprOHOLky.Cz
internetový deník jen pro ženy. JenProŽeny.cz je 
dámský portál vydavatelství Bauer Media. Jedno 
místo, tisíce informací, nespočet rad a tipů  
a vášnivých diskusí. konečně nebudete muset 
ztrácet čas hledáním informací. Vše, co potřebuje 
šťastná a úspěšná žena k životu, najdete na 
stránkách, které zásadně ovlivní ženský svět.

Denně to nejlepší čtení jen pro holky. Název 
portálu JenProHolky.cz mluví za všechno – je to 
ideální místo pro teenagerky, které jsou otevřené 
všemu novému, chtějí být neustále v centru dění, 
je pro ně důležité mít svůj styl, orientovat se ve 
světě módy a cítit se krásné. Holky a mladé ženy 
tady najdou každodenní novinky, ale i zákulisní 
drby a vtipná videa.

Weby

bannerOvá rekLama
bannerOvá rekLama

branDing branDing

Ostatní Ostatní

CíLOvá skUpina: ženy 20–45 let
CíLOvá skUpina: ženy ve věku 14–24 let

rozměr Cena 

megaLeaderboard 1080 x 210 px 600 kč / 1 000 zobrazení

Leaderboard 1080 x 100 px 500 kč / 1 000 zobrazení

 Half page ad 300 x 600 px 500 kč / 1 000 zobrazení

medium rectangle 300 x 250 px 400 kč / 1 000 zobrazení

square 300 x 300 px 400 kč / 1 000 zobrazení

rectangle 600 x 120 px 400 kč / 1 000 zobrazení

rozměr Cena 

megaLeaderboard 1080 x 210 px 600 kč / 1 000 zobrazení

Leaderboard 1080 x 100 px 500 kč / 1 000 zobrazení

Half page ad 300 x 600 px 500 kč / 1 000 zobrazení

square 300 x 300 px 400 kč / 1 000 zobrazení

rectangle 600 x 120 px 400 kč / 1 000 zobrazení

Umístění Cena 

full branding obsazení všech bannerových pozic + 
aktivní orámování webu, všechny ba-
nnerové pozice a roller v mobilní verzi

1 800 kč / 1 000 
zobrazení

Leader branding obsazení MegaLeaderboardu / 
Leaderboardu + aktivní orámování 

webu, hlavní banner a roller  
v mobilní verzi

1 200 kč / 1 000 
zobrazení

Umístění Cena 

full branding obsazení všech bannerových pozic + 
aktivní orámování webu, všechny ba-
nnerové pozice a roller v mobilní verzi

1 800 kč / 1 000 
zobrazení

Leader branding obsazení MegaLeaderboardu / 
Leaderboardu + aktivní orámování 

webu, hlavní banner a roller  
v mobilní verzi

1 200 kč / 1 000 
zobrazení

Cena 

pr článek 40 000 kč / týden

sponzoring 20 000 kč / článek

Ostatní dohodou

Cena 

pr článek 40 000 kč / týden

sponzoring 20 000 kč / článek

Ostatní dohodou

rozměr

Leaderboard 320 x 100 px

pozadí 600 x 200 px
pODkLaDy prO inzerCi:
Podrobnější technické specifikace na: www.casopisy.mafra.cz/formaty-reklam

kOntakt: Šárka Hložková - Online Assistant, tel.: +420 225 008 650, 
mobil: +420 725 596 707, e-mail: sarka.hlozkova@mafra.cz

pODkLaDy prO inzerCi:
Podrobnější technické specifikace na: www.casopisy.mafra.cz/formaty-reklam

kOntakt: Šárka Hložková - Online Assistant, tel.: +420 225 008 650, 
mobil: +420 725 596 707, e-mail: sarka.hlozkova@mafra.cz

exkLUzivní rekLamní fOrmát 
v HOrní části WebU
Návštěvníkům se zobrazuje nejvhodnější 
rozměr banneru dle rozlišení zařízení, 
ze kterého na web přistupuje. Podpora 
formátů gif, jpg, png.

Garantovaný počet zobrazení je 200 000/týden bez omezení geolokací. Garantovaný počet zobrazení je 100 000/týden bez omezení geolokací.

mObiLní verze WebU
LeaDerbOarD

rozměr

Leaderboard 320 x 100 px

pozadí 600 x 200 px

exkLUzivní rekLamní fOrmát 
v HOrní části WebU
Návštěvníkům se zobrazuje nejvhodnější 
rozměr banneru dle rozlišení zařízení, 
ze kterého na web přistupuje. Podpora 
formátů gif, jpg, png.

mObiLní verze WebU
LeaDerbOarD
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Harpersbazaar.Cz DOLCevita.Cz
Web nejdéle vydávaného módního časopisu na 
světě. Je učebnicí luxusního stylu. Svým čtenářkám 
odhaluje nejnovější módní trendy, novinky  
v kosmetice a zároveň přináší exkluzivní rozhovory 
a zajímavé reportáže. Vhodně rozšiřuje obsah 
magazínu a zajišťuje každodenní kontakt  
se čtenářkami.

Web dolcevita.cz představuje ojedinělou  
inspirační a informační platformu pro náročné,  
jež díky přísně selektivnímu obsahu, široké síti zdrojů  
a prověřené autorské základně nemá na tuzemském 
trhu dvojníka. Je luxusním průvodcem s širokým 
rozhledem, kde společným jmenovatelem 
jednotlivých témat je kvalita.

Weby

bannerOvá rekLama

bannerOvá rekLama

Ostatní Ostatní

CíLOvá skUpina: sebevědomé a vzdělané ženy s vlastním 
názorem a vkusem ve věku 25-45 let

CíLOvá skUpina: ženy i muži 25–50 let

rozměr Cena 

megaLeaderboard 1080 x 210 px 60 000 kč / týden

Leaderboard 1080 x 100 px 50 000 kč / týden

square 300 x 300 px 40 000 kč / týden

square ii 300 x 300 px 40 000 kč / týden

bottomboard 1080 x 210 px / 
1080 x 100 px

40 000 kč / týden

Cena 

pr článek 50 000 kč / týden

Ostatní dohodou

Cena 

pr článek 40 000 kč / týden

Ostatní dohodou

pODkLaDy prO inzerCi:
Podrobnější technické specifikace na: www.casopisy.mafra.cz/formaty-reklam

kOntakt: Šárka Hložková - Online Assistant, tel.: +420 225 008 650, 
mobil: +420 725 596 707, e-mail: sarka.hlozkova@mafra.cz

pODkLaDy prO inzerCi:
Podrobnější technické specifikace na: www.casopisy.mafra.cz/formaty-reklam

kOntakt: Šárka Hložková - Online Assistant, tel.: +420 225 008 650, 
mobil: +420 725 596 707, e-mail: sarka.hlozkova@mafra.cz

rozměr Cena 

megaLeaderboard 1080 x 210 px 120 000 kč / týden

Leaderboard 1080 x 100 px 100 000 kč / týden

Half page ad 300 x 600 px 90 000 kč / týden

square i 300 x 300 px 90 000 kč / týden

square ii 300 x 300 px 50 000 kč / týden

billboard i 1080 x 210 px 90 000 kč / týden

billboard ii 1080 x 210 px 60 000 kč / týden

allboard 
(megaLeaderboard + 
billboard i + billboard ii)

3x 1080 x 210 
px 230 000 kč / týden
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JenprOmUze.Cz
Pravděpodobně nejlepší web pro muže na světě. 
JenProMuže.cz je pánský portál vydavatelství 
Mafra. každý muž na něm denně najde vše, co ho 
zajímá: zábavu, krásné ženy, vysněná auta, videa, 
návody, ale i shrnutí toho nejdůležitějšího, co se 
právě děje. Hlavním cílem webu JenProMuže.
cz je stát se nejčtenějším lifestylovým pánským 
deníkem na českém internetu.

Weby

bannerOvá rekLama

branDing

Ostatní

CíLOvá skUpina: muži ve věku 18–45 let

rozměr Cena 

megaLeaderboard 1080 x 210 px 600 kč / 1 000 zobrazení

Leaderboard 1080 x 100 px 500 kč / 1 000 zobrazení

Half page ad 300 x 600 px 500 kč / 1 000 zobrazení

Double rectangle 480 x 300 px 500 kč / 1 000 zobrazení

Half page ad ii 300 x 600 px 400 kč / 1 000 zobrazení

medium rectangle 300 x 250 px 400 kč / 1 000 zobrazení

square 300 x 300 px 400 kč / 1 000 zobrazení

rectangle 600 x 120 px 400 kč / 1 000 zobrazení

Umístění Cena 

full branding obsazení všech bannerových pozic + 
aktivní orámování webu, všechny ba-
nnerové pozice a roller v mobilní verzi

1 800 kč / 1 000 
zobrazení

Leader branding obsazení MegaLeaderboardu / 
Leaderboardu + aktivní orámování 

webu, hlavní banner a roller  
v mobilní verzi

1 200 kč / 1 000 
zobrazení

Cena 

pr článek 40 000 kč / týden

sponzoring 20 000 kč / článek

Ostatní dohodou

rozměr

Leaderboard 320 x 100 px

pozadí 600 x 200 px
pODkLaDy prO inzerCi:
Podrobnější technické specifikace na: www.casopisy.mafra.cz/formaty-reklam

kOntakt: Šárka Hložková - Online Assistant, tel.: +420 225 008 650, 
mobil: +420 725 596 707, e-mail: sarka.hlozkova@mafra.cz

exkLUzivní rekLamní fOrmát 
v HOrní části WebU
Návštěvníkům se zobrazuje nejvhodnější 
rozměr banneru dle rozlišení zařízení, 
ze kterého na web přistupuje. Podpora 
formátů gif, jpg, png.

Garantovaný počet zobrazení je 500 000/týden bez omezení geolokací.

mObiLní verze WebU
LeaDerbOarD
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inzertní baLíčky titULů
vyDavateLství mafra print
prO rOk 2019
inzertní balíček představuje možnost širšího zásahu v dané cílové skupině za zvýhodněnou 
cenu. Deklarovaná finanční úspora dosahuje až 42 % z běžných ceníkových cen. Pro získání 
informací o dalších kombinacích kontaktujte naše inzertní oddělení.

inzertní baLíčky

Formát Cena kombinace 

1/1 vnitřní strana 350 000 kč

1/2 vnitřní strany 229 000 kč

1/3 vnitřní strany 189 000 kč

1/4 vnitřní strany 157 000 kč

čtenost: 581 000 prodaný náklad: 149 000

be mix
TiNA, CLAuDiA, CHViLkA PRO TEBE

čtenost: 1 018 000 prodaný náklad: 371 000

be femme fataLe
TiNA, CLAuDiA, CHViLkA PRO TEBE, 
RYTMuS ŽiVOTA, PESTRý SVěT

Formát Cena kombinace 

1/1 vnitřní strana 540 000 kč

1/2 vnitřní strany 349 000 kč

1/3 vnitřní strany 286 000 kč

1/4 vnitřní strany 235 000 kč

be party
RYTMuS ŽiVOTA, PESTRý SVěT

Formát Cena kombinace 

1/1 vnitřní strana 349 000 kč

1/2 vnitřní strany 221 000 kč

1/3 vnitřní strany 180 000 kč

1/4 vnitřní strany 152 000 kč

be retrO party
RYTMuS ŽiVOTA, PESTRý SVěT, RETRO

Formát Cena kombinace 

1/1 vnitřní strana 375 000 kč

1/2 vnitřní strany 238 000 kč

1/3 vnitřní strany 199 000 kč

1/4 vnitřní strany 163 000 kč

čtenost: 240 000 prodaný náklad: 181 000

čtenost: 597 000 prodaný náklad: 222 000

čtenost: 660 000 prodaný náklad: 448 000 čtenost: 660 000 prodaný náklad: 448 000

čtenost: 764 000 prodaný náklad: 498 584

čtenost: 750 000  prodaný náklad: 300 000

be tv kOmbi

be tv kOmbi max be tv sUper tip

TýDENík TELEVizE, TV REVuE, TV PLuS 14

TýDENík TELEVizE, TV MAx, TV REVuE, TV PLuS 14 kombinace textové části (min. 50 % plochy) a plošné inzerce

Formát Cena kombinace 

1/1 vnitřní strana 275 000 kč

1/2 vnitřní strany 185 000 kč

1/3 vnitřní strany 145 000 kč

1/4 vnitřní strany 121 000 kč

Formát Cena kombinace 

1/1 vnitřní strana 399 000 kč

1/2 vnitřní strany 272 000 kč

1/3 vnitřní strany 212 000 kč

1/4 vnitřní strany 175 000 kč

Titul Formát Cena balíčku 

Týdeník Televize 2/1 

550 000 kč
TV Max 2/1 

TV Revue 2/1 

TV Plus14 2/1

be HvĚzDná party

Formát Cena kombinace 

1/1 vnitřní strana 375 000 kč

1/2 vnitřní strany 238 000 kč

1/3 vnitřní strany 199 000 kč

1/4 vnitřní strany 163 000 kč

RYTMuS ŽiVOTA, PESTRý SVěT, 
ČAS PRO HVězDY

čtenost: 700 000* prodaný náklad: 266 000

zdroj: ABC ČR průměr za období 01-06/2018, MEDiA PROJEkT 1. - 2. čtvrtletí 2018
* Časopis Čas pro hvězdy není zahrnut ve výzkumu čtenosti Media projekt. uvedené hodnoty odhadované čtenosti na vydání jsou odvozené
vydavatelem z průměrných čteností vybraných společenských titulů a dat o prodejích.
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81i. všeObeCné ObCHODní pODmínky 
zveřeJňOvání inzerCe v periODiCkém tiskU 
(DáLe Jen „vOp“)

všeObeCné ObCHODní pODmínky – tisk

část první 

DODaCí pODmínky 

i. úvODní UstanOvení
1. Společnost MAFRA Print, a.s., iČO: 07323441, se sídlem Praha 
5 - Smíchov, karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, zapsaná v obchod-
ním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou 
značkou B 23687 (dále jen „vydavatelství“), je vydavatelem řady 
titulů periodického tisku, ve kterých je na základě obchodních 
smluv mezi vydavatelstvím na jedné straně a zadavateli inzerce 
na druhé straně pravidelně uveřejňována za úplatu komerční in-
zerce zadavatelů.

2. komerční inzercí se pro účely těchto VOP rozumí jak standard-
ní inzerce ve formě inzerátů a reklam, tak i reklamní články (dále 
jen „PR materiály“) propagující zadavatele inzerce a jeho činnost. 
Vydavatelství si vyhrazuje právo označit uveřejněný PR materiál 
jako placenou inzerci.

3. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami vydavatelství pro spe-
cifikované smluvní vztahy mezi vydavatelstvím na jedné straně a 
zadavatelem inzerce na straně druhé, a to ve smyslu ustanovení 
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník”).

ii. inzertní zakázka - ObJeDnávka
1. „inzertní zakázkou“ se ve smyslu těchto VOP rozumí objednáv-
ka uveřejnění inzerce v některém z titulů periodického tisku vy-
dávaných vydavatelstvím. inzertní zakázkou si zadavatel inzerce 
objednává u vydavatelství inzerci, přičemž inzertní zakázka musí 
být písemná. za písemnou objednávku/inzertní zakázku se pova-
žuje též objednávka učiněná faxem nebo e-mailem se zaručeným 
elektronickým podpisem konkrétní osoby, nebo naskenovaná, 
řádně zadavatelem inzerce podepsaná inzertní zakázka odeslaná 
z důvěryhodné e-mailové adresy. inzertní zakázka musí obsaho-
vat zejména veškeré náležitosti obchodních listin a níže uvedené 
údaje:
•	 obchodní firmu zadavatele, sídlo, iČO, DiČ, údaj o zápisu v 

obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, bankovní spojení; 
•	 a dále údaje o obsahu a rozsahu zadané inzerce; datu jejího  

uveřejnění; titulu, ve kterém bude inzerce uveřejněna; ceně 
inzerce;

•	 Jméno a příjmení, označení funkce zástupce zadavatele in-
zerce a podpis této osoby; 

•	 „zadavatel inzerce tímto prohlašuje, že předmětná zadávaná 
inzerce je plně v souladu s právními předpisy vztahujícími se 
na dané zboží či službu, zejména v souladu se zákonem č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a zákonem 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 
zadavatel inzerce se zavazuje nahradit společnosti MAFRA 
Print, a.s., iČO 07323441 (dále jen „MAFRA“), škodu a veške-
ré náklady případně vzniklé společnosti MAFRA v důsledku 
postupu dle této objednávky, pokud se ukáže, že prohlášení 
dle předchozí věty je nepravdivé, neúplné nebo zkreslené 
a inzerce zadaná dle této objednávky není v souladu s rele-
vantními právními předpisy. zadavatel inzerce byl ve smyslu 
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plat-

2. Pro uveřejňování inzerce v rámci garantovaného objemu je 
vždy zapotřebí objednávka, která bude odkazovat na rámcovou 
smlouvu a bude mít náležitosti inzertní zakázky.

v. ODpOvĚDnOst zaDavateLe za DODané přeDLOHy
1. zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost do-
daných textových a obrazových předloh a zbavuje vydavatelství 
případných nároků učiněných ze strany třetích osob, neboť nese 
plnou odpovědnost za obsah dodaných inzertních materiálů.

2. zadavatel inzerce je povinen dodat veškeré podklady a před-
lohy pro realizaci inzerce v podobě a zpracování, které je plně v 
souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době zveřej-
nění inzerce. zadavatel zejména odpovídá za to, že předmětná 
inzerce je plně v souladu s právními předpisy vztahujícími se na 
inzerci daného zboží, služby či zaměření, zejména v souladu se 
zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a zá-
konem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. uzavřením smlouvy se zadavatel inzerce zavazuje nahradit 
vydavatelství škodu a veškeré náklady případně vzniklé vydava-
telství v důsledku zveřejnění inzerce, zejména s ohledem na pří-
padně udělené sankce ze strany dozorových orgánů, pokud se 
ukáže, že inzerce objednaná zadavatelem není v souladu s práv-
ními předpisy.

vi. DODání tiskOvýCH pODkLaDů
1. zadavatel inzerce je povinen dodat vydavatelství hotové před-
lohy inzerce podle technických specifikací každého titulu perio-
dického tisku zvlášť. Náklady na vyhotovení těchto předloh nese 
v plné výši zadavatel inzerce. Provedení změny po inzertní uzá-
věrce je možné pouze po odsouhlasení „traffic managementem“ 
vydavatelství.

2. za dodání bezchybných tiskových podkladů ve sjednaném 
termínu odpovídá zadavatel inzerce. Vydavatelství odpovídá za 
tiskovou kvalitu obvyklou pro daný titul periodického tisku pouze 
v případě dodání tiskových podkladů odpovídajících technickým 
specifikacím jednotlivých titulů.

2. Tiskové podklady, které nebyly dodané ve sjednaném termínu 
a podle požadovaných technických specifikací, neopravňují za-
davatele inzerce k reklamaci. V případě, že některé vady nejsou 
z tiskových podkladů k rozeznání okamžitě, ale jsou zřetelné až 
v průběhu tisku, není zadavatel inzerce oprávněn uplatňovat ja-
kékoli nároky. Vydavatelství si vyhrazuje v této souvislosti právo 
vyfakturovat eventuálně vzniklé náklady.

vii. rekLamaCe
1. Reklamaci kvality uveřejněné inzerce je nutné uplatnit u vyda-
vatelství nejpozději do 30 dnů po uveřejnění příslušné inzerce, a 
to výlučně písemnou formou. Vydavatelství se zavazuje informo-
vat zadavatele o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 
dnů od doručení příslušné reklamace.

2. Povinnost uchovat tiskové podklady k inzerci trvá pro vydava-
telství po dobu 5 let od uveřejnění inzerce. 

ném znění seznámen se Všeobecnými obchodními podmín-
kami zveřejňování inzerce v periodickém tisku/na interneto-
vých stránkách provozovaných vydavatelstvím, dostupných 
na http://casopisy.mafra.cz (dále jen „VOP“) a souhlasí s tím, 
že další smluvní podmínky pro zveřejnění sjednané inzerce 
neuvedené v této objednávce zadavatele inzerce se řídí zně-
ním VOP, což potvrzuje svým podpisem a otiskem razítka za-
davatele. Osoba, která podepisuje tuto objednávku zadava-
tele inzerce, prohlašuje, že je podle platné právní úpravy, dle 
interních předpisů zadavatele inzerce nebo na základě plné 
moci, kterou musí společnosti MAFRA předložit, oprávněna 
jednat za zadavatele inzerce a podepsat tuto objednávku.“

inzertní zakázka může být učiněna e-mailem bez zaručeného 
elektronického podpisu, přičemž pro vydavatelství bude závazná 
za předpokladu, že inzerent/zadavatel zaplatí 100 % ceny inzerce 
před zveřejněním. inzertní zakázka s výše uvedenými náležitostmi 
musí být doručena vydavatelství minimálně šest týdnů před da-
tem požadovaného uveřejnění.

2. Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzertní za-
kázky, popř. i jednotlivé zakázky v rámci souhrnné objednávky, 
kvůli obsahu či zaměření inzerce, které by mohlo odporovat etic-
kým pravidlům vydavatelství, nebo které je v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy, nebo je jinak pro vydavatelství nepřípustné. Vydavatelství 
není povinno odmítnutí inzertní zakázky odůvodňovat a odmítnu-
tí zakázky zadavateli inzerce pouze písemně oznámí.

iii. Uzavření smLOUvy
1. zadaná inzertní zakázka je právně závazná až na základě pí-
semného potvrzení ze strany vydavatelství. za splnění písemné 
formy se považuje i potvrzení učiněné faxem nebo e-mailem se 
zaručeným elektronickým podpisem konkrétní osoby oprávněné 
za vydavatelství potvrzovat objednávky/inzertní zakázky. V přípa-
dě inzertní zakázky v e-mailové podobě bez zaručeného elektro-
nického podpisu a za předpokladu zaplacení 100 % ceny inzerce 
před zveřejněním, je za písemné potvrzení považováno i e-mailo-
vé potvrzení zaměstnance příslušného vydavatelství. Smlouva o 
uveřejnění inzerce (dále jen „smlouva“) je uzavřena okamžikem 
potvrzení inzertní zakázky ze strany vydavatelství.

2. Ceny inzerce jsou stanoveny podle aktuálního ceníku inzerce 
vydavatelství platného v den potvrzení inzertní zakázky zadavate-
le nebo zvláštní dohodou vydavatelství se zadavatelem inzerce. 
Ceník inzerce je zveřejněn na internetových stránkách http://ca-
sopisy.mafra.cz/tistena-online-inzerce-v-mafra-print.

3. Místem plnění jednotlivých smluv je sídlo vydavatelství.

iv. rámCOvá smLOUva
1. V případě, že zadavatel inzerce má v úmyslu v určitém obdo-
bí zveřejnit inzerci v určitém objemu (dále jen „garantovaný ob-
jem“), bude v tomto případě uzavřena rámcová smlouva o inzertní 
spolupráci, která musí být písemná (dále jen „rámcová smlouva“). 
Rámcová smlouva musí obsahovat specifikaci garantovaného ob-
jemu v určitém období a další podmínky.

3. zadavateli inzerce je po uveřejnění inzerce zaslána faktura na 
cenu inzerce s dokladovým výtiskem titulu periodického tisku. V 
případě, že zadavatel inzerce neposkytl platbu předem, je povi-
nen fakturu uhradit v souladu s níže uvedenými platebními pod-
mínkami.

4. V případech způsobených v důsledku zásahu vyšší moci, ane-
bo při neovlivnitelných poruchách provozu, má vydavatelství ná-
rok na plnou úhradu ceny inzerce.

část druhá 

DODaCí pODmínky a Jiné

i. DaňOvé DOkLaDy (DáLe Jen „faktUry“) a pLatby
1. zadavatel je povinen uhradit vydavatelství cenu inzerce na zá-
kladě faktury vystavené tímto vydavatelstvím do 15. dne ode dne 
expedice titulu periodického tisku. Den expedice titulu periodic-
kého tisku se může lišit od data uvedení titulu na trh.

2. Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vy-
stavení.

3. Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu 
inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny in-
zerce.

ii. sLevy z Ceny inzerCe
1. Vydavatelství poskytuje i slevy z ceny inzerce za vysoký objem 
inzerce zadané na základě jednorázové objednávky, a to v této 
výši: 

700 000 kč – 1 200 000 kč 5 %
1 200 001 kč – 1 500 000 kč 7 %
1 500 001 kč – 1 800 000 kč 9 %
1 800 001 kč – 2 100 000 kč 11 %
2 100 001 kč – 2 400 000 kč 13 %
2 400 001 kč – 3 000 000 kč 15 %

iii. prODLení se zapLaCením
1. V případě nezaplacení ceny inzerce v určeném termínu splat-
nosti si vydavatelství vyhrazuje právo na neuveřejnění zbývající již 
řádně objednané a potvrzené inzerce.

2. Při prodlení zadavatele se zaplacením ceny inzerce má vydava-
telství právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny inzer-
ce za každý započatý den prodlení.

3. zadavatel inzerce souhlasí, že promlčecí lhůta pro uplatnění 
práv vydavatelství ze smlouvy, rámcové smlouvy či VOP se v sou-
ladu s ustanovením § 630 občanského zákoníku prodlužuje na 10 
let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit poprvé.

iv. stOrnO zaDané inzerCe
1. Storno zadané inzerce lze učinit pouze písemně, přičemž zada-
vatel souhlasí s níže uvedenými lhůtami a storno poplatky: 
– Při zrušení inzertní zakázky do šesti týdnů před dnem expedice 
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83ii. všeObeCné ObCHODní pODmínky zveřeJňOvání 
inzerCe na internetOvýCH stránkáCH 
prOvOzOvanýCH vyDavateLstvím (DáLe Jen „vOp“)

všeObeCné ObCHODní pODmínky – tisk

titulu periodického tisku se účtuje storno poplatek ve výši 70 % z 
ceny inzerce.
– Při zrušení inzertní zakázky do čtyř týdnů před dnem expedice 
titulu periodického tisku se účtuje storno poplatek ve výši 100 % 
z ceny inzerce.

v. zpraCOvání pODkLaDů, přípLatky, vkLaDy a Ostatní
podklady 
1. zadavatel inzerce je povinen dodat vydavatelství hotové před-
lohy inzerce podle technických specifikací každého titulu zvlášť. 
Pokud zadavatel dodá vlastní nehotové podklady, tj. materiály ke 
grafickému zpracování, budou účtovány grafické práce v rozsahu:

1/1 stránka = 2 500 kč
1/2 strany = 2 000 kč
1/3 strany = 1 500 kč
1/4 strany = 1 000 kč

Cena obsahuje maximálně dvě korektury provedené zadava-
telem. každá další korektura bude účtována jako nová zakázka. 
Vydavatelství si vyhrazuje právo jasně označit slovem „inzerce“ 
(popř. “prezentace značky,“ “speciální inzertní projekt“ apod.) 
všechny inzeráty, které v důsledku svého obsahu a stylizace ne-
jsou na první pohled jasně rozeznatelné od redakčních materiálů. 
způsob označení, jeho velikost a umístění vždy určí vydavatelství.

příplatky 
1. Příplatek za každé další uvedení partnera v textové podobě či 
formou loga v rámci vizuálu zadavatele: 25 % z ceníkové ceny in-
zerce.

2. Příplatky se vztahují na všechny nestandardní požadavky na 
umístění či realizaci inzerce, jako je např. ostrůvková inzerce, 
inzerce obtečená textem, inzerce se speciálním umístěním atd. 
Příplatky budou v těchto případech kalkulovány individuálně, dle 
náročnosti realizace nebo umístění a s přihlédnutím na vícenákla-
dy spojené s realizací takové inzerce.

vklady 
1. Preferuje-li zadavatel vklad pouze pro předplatitele, bude účto-
ván příplatek 50 % z ceníkové ceny vkládané inzerce.

2. Vkládání na titulní stranu podléhá vždy schválení vydavatelství. 
Bez předchozího písemného souhlasu nelze vklad na titulní stranu 
uskutečnit (toto schválení platí i v případě vlepování nebo všití na 
titulní stranu). Vydavatelství má právo vklad (vlep, všití) na titulní 
stranu nerealizovat, a to bez uvedení důvodu.

vi. OCHrana OsObníCH a JinýCH úDaJů, mLčenLivOst
1. zadavatel inzerce a vydavatelství se zavazují chránit informace 
a údaje poskytnuté v souvislosti se smlouvou či rámcovou smlou-
vou a těmito VOP. 

2. zadavatel a vydavatelství se zavazují nezpřístupnit ani nijak 
nezneužít ve svůj prospěch či prospěch třetích osob informace, 
které si strany důvěrně poskytnuly v souvislosti se smlouvou či 
rámcovou smlouvou a těmito VOP.

3. Osobní údaje zadavatele reklamy budou zpracovávány v soula-
du se zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpraco-
vání osobních údajů v rámci obchodních vztahů zveřejněnými na 
internetových stránkách http://casopisy.mafra.cz/zasady.

vii. právní režim smLOUvy
1. Práva a povinnosti mezi vydavatelstvím a zadavatelem inzerce 
vzniklé z uzavřené a/nebo vyjednávané smlouvy se řídí českým 
právním řádem. závazkový vztah založený smlouvou a/nebo rám-
covou smlouvou mezi vydavatelstvím na straně jedné a zadavate-
lem inzerce na druhé straně se řídí občanským zákoníkem.

2. zadavatel inzerce byl s těmito VOP vydavatelství řádně sezná-
men, souhlasí s nimi a tento souhlas stvrzuje svou inzertní zakáz-
kou.

viii. zmĚny vOp v přípaDĚ rámCOvýCH smLUv
1. Pokud se změní zákony a jiné předpisy, podmínky na inzert-
ních trzích či dojde ke změnám služeb nebo inflace, či změně 
jiných provozních, obchodních, technických nebo organizačních 
podmínek na straně vydavatelství, může vydavatelství tyto VOP 
změnit, a to zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a 
ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých 
inzercí, atp.

2. zadavateli inzerce vydavatelství oznámí změnu VOP písemně. 
Písemná forma je splněna, je-li oznámení provedeno prostřednic-
tvím pošty, prostřednictvím emailové komunikace, faxem nebo 
prostřednictvím internetové stránky vydavatelství. zadavateli in-
zerce vydavatelství oznámí změnu VOP nejpozději 2 měsíce před 
nabytím její účinnosti. zadavatel inzerce může do dne účinnosti 
změny VOP navrženou změnu písemně odmítnout. Pokud tak ne-
učiní, stává se nové znění závazné pro obě strany.

3. Pokud zadavatel inzerce se změnou VOP nesouhlasí, může 
rámcovou smlouvu před datem účinnosti změny písemně vypo-
vědět s výpovědní dobou 1 měsíc. Práva a povinnosti z takto vy-
povězené rámcové smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní 
doby řídit dosavadním zněním VOP.

kOntakty
MAFRA Print, a.s.
korespondenční adresa: Moulíkova 3286/1b, 150 00 
Praha 5 – Smíchov
Tel: +420 225 008 493
iČ: 07323441
E-mail: casopisy.inzerce@mafra.cz

Bankovní spojení
komerční banka Praha 5 - Smíchov
č. ú.: 191423720207/0100
casopisy.mafra.cz

část první 

DODaCí pODmínky 

i. úvODní UstanOvení
1. Společnost MAFRA Print, a.s., iČO: 07323441, se sídlem Praha 5 
- Smíchov, karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, zapsaná v obchodní 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou znač-
kou B 23687 (dále jen „vydavatelství“), je provozovatelem různých 
internetových stránek. ustanovení těchto VOP upravují podmínky 
zveřejňování inzerce na internetových stránkách provozovaných 
vydavatelstvím na základě objednávek zadavatelů inzerce.

2. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami vydavatelství pro spe-
cifikované smluvní vztahy mezi vydavatelstvím na jedné straně a 
zadavatelem inzerce na straně druhé, a to ve smyslu ustanovení 
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník”).

3. komerční inzercí se pro účely těchto VOP rozumí jak standard-
ní inzerce ve formě inzerátů a reklam, tak i reklamní články (dále 
jen „PR materiály“) propagující zadavatele inzerce a jeho činnost. 
Vydavatelství si vyhrazuje právo označit uveřejněný PR materiál 
jako placenou inzerci.

ii. inzertní zakázka - ObJeDnávka
1. „inzertní zakázkou“ se ve smyslu VOP rozumí objednávka uve-
řejnění inzerce na internetových stránkách provozovaných vyda-
vatelstvím. inzertní zakázkou si zadavatel inzerce objednává u vy-
davatelství inzerci, přičemž inzertní zakázka musí být písemná. za 
písemnou objednávku/inzertní zakázku se považuje též objednáv-
ka učiněná faxem nebo e-mailem se zaručeným elektronickým 
podpisem konkrétní osoby, nebo naskenovaná, řádně zadavate-
lem inzerce podepsaná inzertní zakázka odeslaná z důvěryhodné 
e-mailové adresy. inzertní zakázka musí obsahovat zejména veš-
keré náležitosti obchodních listin a níže uvedené údaje:

•	 obchodní firmu zadavatele, sídlo, popř. místo podnikání, 
iČO, DiČ, údaj o zápisu v obchodním nebo jiném veřejném 
rejstříku, bankovní spojení;

•	 a dále údaje o obsahu a rozsahu zadané inzerce; datu jejího 
uveřejnění; webových stránkách, na kterých má být inzerce 
uveřejněna, ve kterém bude inzerce uveřejněna; ceně inzerce;

•	 jméno a příjmení, označení funkce zástupce zadavatele in-
zerce a podpis této osoby;

•	 „zadavatel inzerce tímto prohlašuje, že předmětná zadávaná 
inzerce je plně v souladu s právními předpisy vztahujícími se 
na dané zboží či službu, zejména v souladu se zákonem č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a zákonem 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 
zadavatel inzerce se zavazuje nahradit společnosti MAFRA 
Print, a.s., iČO 07323441 (dále jen „MAFRA“), škodu a veške-
ré náklady případně vzniklé společnosti MAFRA v důsledku 
postupu dle tétoobjednávky, pokud se ukáže, že prohlášení 
dle předchozí věty je nepravdivé, neúplné nebo zkreslené 
a inzerce zadaná dle této objednávky není v souladu s rele-
vantními právními předpisy. zadavatel inzerce byl ve smyslu 
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plat-

ném znění seznámen se Všeobecnými obchodními podmín-
kami zveřejňování inzerce v periodickém tisku/na interneto-
vých stránkách provozovaných vydavatelstvím, dostupných 
na http://casopisy.mafra.cz (dále jen „VOP“) a souhlasí s tím, 
že další smluvní podmínky pro zveřejnění sjednané inzerce 
neuvedené v této objednávce zadavatele inzerce se řídí zně-
ním VOP, což potvrzuje svým podpisem a otiskem razítka za-
davatele. Osoba, která podepisuje tuto objednávku zadava-
tele inzerce, prohlašuje, že je podle platné právní úpravy, dle 
interních předpisů zadavatele inzerce nebo na základě plné 
moci, kterou musí společnosti MAFRA předložit, oprávněna 
jednat za zadavatele inzerce a podepsat tuto objednávku.“

inzertní zakázka může být učiněna e-mailem bez zaručeného 
elektronického podpisu a pro vydavatelství bude závazná za 
předpokladu, že inzerent/zadavatel zaplatí 100% ceny inzerce 
před zveřejněním. inzertní zakázka s výše uvedenými náležitostmi 
musí být doručena vydavatelství minimálně 5 dnů před požado-
vaným uveřejněním.

2. Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzertní za-
kázky, popř. i jednotlivé zakázky v rámci souhrnné objednávky/ 
inzertní zakázky, kvůli obsahu či zaměření inzerce, které by mohlo 
odporovat etickým pravidlům vydavatelství, nebo které je v roz-
poru s obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutími 
orgánů veřejné správy, nebo je jinak pro vydavatelství nepřípust-
né. Vydavatelství není povinno odmítnutí inzertní zakázky odů-
vodňovat a odmítnutí zakázky zadavateli inzerce pouze písemně 
oznámí.

iii. Uzavření smLOUvy
1. zadaná inzertní zakázka je právně závazná až na základě pí-
semného potvrzení ze strany vydavatelství. za splnění písemné 
formy se považuje i potvrzení učiněné faxem nebo e-mailem se 
zaručeným elektronickým podpisem konkrétní osoby oprávněné 
za vydavatelství potvrzovat objednávky/inzertní zakázky. V přípa-
dě inzertní zakázky v e-mailové podobě bez zaručeného elektro-
nického podpisu a za předpokladu zaplacení 100% ceny inzerce 
před zveřejněním je za písemné potvrzení považováno i e-mai-
lové potvrzení zaměstnance vydavatelství. Smlouva o uveřejnění 
inzerce (dále jen „smlouva“) je uzavřena okamžikem potvrzení in-
zertní zakázky vydavatelstvím.

2. Ceny inzerce jsou stanoveny podle aktuálního ceníku inzerce 
vydavatelství platného v den potvrzení inzertní zakázky zadavate-
le nebo zvláštní dohodou vydavatelství se zadavatelem inzerce. 
Ceník inzerce je zveřejněn na internetových stránkách http://ca-
sopisy.mafra.cz/tistena-online-inzerce-v-mafra-print.

3. Místem plnění jednotlivých smluv je sídlo vydavatelství.

iv. rámCOvá smLOUva
1. V případě, že zadavatel inzerce má v úmyslu v určitém obdo-
bí zveřejnit inzerci v určitém objemu (dále jen „garantovaný ob-
jem“), bude v tomto případě s vydavatelstvím uzavřena rámcová 
smlouva o inzertní spolupráci, která musí být písemná (dále jen 
„rámcová smlouva“). Rámcová smlouva musí obsahovat specifi-
kaci garantovaného objemu v určitém období a další podmínky. 
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2. Pro uveřejňování inzerce v rámci garantovaného objemu je 
vždy zapotřebí objednávka, která bude odkazovat na rámcovou 
smlouvu a bude mít náležitosti inzertní zakázky.

v. ODpOvĚDnOst zaDavateLe za DODané pODkLaDy 
a přeDLOHy
1. zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost do-
daných podkladů a předloh a jiných materiálů ve vztahu k inzertní 
zakázce a zbavuje vydavatelství případných nároků učiněných ze 
strany třetích osob, neboť nese plnou odpovědnost za obsah do-
daných inzertních materiálů.

2. zadavatel inzerce je povinen dodat veškeré podklady a před-
lohy pro realizaci inzerce v podobě a zpracování, které je plně v 
souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době zveřej-
nění inzerce. zadavatel zejména odpovídá za to, že předmětná 
inzerce je plně v souladu s právními předpisy vztahujícími se na 
inzerci daného zboží, služby či zaměření, zejména v souladu se 
zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a zá-
konem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. uzavřením smlouvy se zadavatel inzerce zavazuje nahradit 
vydavatelství škodu a veškeré náklady případně vzniklé vydava-
telství v důsledku zveřejnění inzerce, zejména s ohledem na pří-
padně udělené sankce ze strany dozorových orgánů, pokud se 
ukáže, že inzerce objednaná zadavatelem není v souladu s práv-
ními předpisy.

vi. DODání pODkLaDů
1. zadavatel inzerce se zavazuje nejpozději 5 dnů před začátkem 
inzertní zakázky dodat příslušnému vydavatelství příslušné inzert-
ní podklady v elektronické podobě tak, aby bylo možno inzerci 
zveřejnit bez dalších úprav. Podklady budou ve formátech flash 
(swf), obrázek (jpg, png, gif) nebo HTML. 

vii. rekLamaCe
1. Je na zadavateli inzerce, aby si v době zveřejnění inzerce na in-
ternetových stránkách vydavatelství prověřil, zda je inzerce řádně 
zveřejňována na internetových stránkách provozovaných vydava-
telstvím. Reklamaci kvality uveřejněné inzerce je nutné uplatnit 
u vydavatelství nejpozději v poslední den uveřejnění příslušné 
inzerce na internetových stránkách provozovaných vydavatel-
stvím, a to výlučně písemnou formou. Vydavatelství se zavazuje 
informovat zadavatele o výsledku reklamačního řízení nejpozději 
do 30 dnů od doručení příslušné reklamace. Na pozdě uplatněné 
reklamace nebude brán vydavatelstvím zřetel.

2. zadavateli inzerce je po uveřejnění inzerce zaslána faktura na 
cenu inzerce, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
je poslední den zveřejnění inzerce na internetových stránkách 
vydavatelství. V případě, že zadavatel inzerce neposkytl platbu 
předem, je povinen fakturu uhradit v souladu s níže uvedenými 
platebními podmínkami.

3. V případech způsobených v důsledku zásahu vyšší moci, ane-
bo při neovlivnitelných poruchách provozu, má vydavatelství ná-
rok na plnou úhradu ceny inzerce. 

část druhá 

pLatební pODmínky a Jiné

i. DaňOvé DOkLaDy (DáLe Jen „faktUry“) a pLatby
1. zadavatel je povinen uhradit vydavatelství cenu inzerce na zá-
kladě faktury vystavené tímto vydavatelstvím, přičemž faktura 
bude vystavena nejpozději 15 dnů od ukončení inzerce na přísluš-
ných internetových stránkách provozovaných vydavatelstvím. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zveřejně-
ní inzerce.

2. Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vy-
stavení.

3. Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu 
inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny in-
zerce.

ii. sLevy z Ceny inzerCe
1. Vydavatelství poskytuje i slevy z ceny inzerce za vysoký objem 
zadané inzerce, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku.

iii. prODLení se zapLaCením
1. V případě nezaplacení ceny inzerce v určeném termínu splat-
nosti si vydavatelství vyhrazuje právo na neuveřejnění zbývající již 
řádně objednané a potvrzené inzerce.

2. Při prodlení zadavatele se zaplacením ceny inzerce má vyda-
vatelství nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny inzerce za 
každý započatý den prodlení.

3. zadavatel inzerce souhlasí, že promlčecí lhůta pro uplatnění 
práv vydavatelství ze smlouvy, rámcové smlouvy či VOP se v sou-
ladu s ustanovením § 630 občanského zákoníku prodlužuje na 10 
let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit poprvé. 

iv. stOrnO zaDané inzerCe
1. Storno zadané inzerce lze učinit pouze písemně, přičemž zada-
vatel souhlasí s níže uvedenými lhůtami a storno poplatky:
– Při zrušení inzertní zakázky do 3 dnů před dnem zveřejnění in-
zerce se účtuje storno poplatek ve výši 70 % z ceny inzerce.
– Při zrušení inzertní zakázky do 1 dne před dnem zveřejnění inzer-
ce se účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny inzerce.

v. OCHrana OsObníCH a JinýCH úDaJů, mLčenLivOst
1. zadavatel inzerce a vydavatelství se zavazují chránit informace 
a údaje poskytnuté v souvislosti se smlouvou či rámcovou smlou-
vou a těmito VOP. 

2. zadavatel inzerce a vydavatelství se zavazují nezpřístupnit ani 
nijak nezneužít ve svůj prospěch či prospěch třetích osob infor-
mace, které si strany důvěrně poskytly v souvislosti se smlouvou 
a těmito VOP.
3. Osobní údaje zadavatele reklamy budou zpracovávány v soula-
du se zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpraco-
vání osobních údajů v rámci obchodních vztahů zveřejněnými na 
internetových stránkách http://casopisy.mafra.cz/zasady.

kOntakty
MAFRA Print, a.s.
korespondenční adresa: Moulíkova 3286/1b, 150 00 
Praha 5 – Smíchov
Tel: +420 225 008 493
iČ: 07323441
E-mail: casopisy.inzerce@mafra.cz

Bankovní spojení
komerční banka Praha 5 - Smíchov
č. ú.: 191423720207/0100
casopisy.mafra.cz

vi. právní režim smLOUvy
1. Práva a povinnosti mezi vydavatelstvím a zadavatelem inzerce 
vzniklé z uzavřené a/nebo vyjednávané smlouvy a/nebo rámcové 
smlouvy se řídí českým právním řádem. závazkový vztah založe-
ný smlouvou mezi vydavatelstvím na jedné straně a zadavatelem 
inzerce na druhé straně se řídí občanským zákoníkem.

2. zadavatel inzerce byl s těmito VOP vydavatelství řádně sezná-
men, souhlasí s nimi a tento souhlas svou inzertní zakázkou stvr-
zuje.

vii. zmĚny vOp v přípaDĚ rámCOvýCH smLUv
1. Pokud se změní zákony a jiné předpisy, podmínky na inzert-
ních trzích či dojde ke změnám služeb nebo inflace či změně ji-
ných provozních, obchodních, technických nebo organizačních 
podmínek na straně vydavatelství, může vydavatelství tyto VOP 
změnit, a to zejména v oblasti úpravy způsobu uzavírání, změn a 
ukončování smluv, pravidel komunikace, podmínek jednotlivých 
inzercí, atp.

2. zadavateli inzerce vydavatelství oznámí změnu VOP písemně. 
Písemná forma je splněna, je-li oznámení provedeno prostřednic-
tvím pošty, prostřednictvím emailové komunikace, faxem nebo 
prostřednictvím internetové stránky vydavatelství. zadavateli in-
zerce vydavatelství oznámí změnu VOP nejpozději 2 měsíce před 
nabytím její účinnosti. zadavatel inzerce může do dne účinnosti 
změny VOP navrženou změnu písemně odmítnout. Pokud tak ne-
učiní, stává se nové znění závazné pro obě strany.

3. Pokud zadavatel inzerce se změnou VOP nesouhlasí, může 
rámcovou smlouvu před datem účinnosti změny písemně vypo-
vědět s výpovědní dobou 1 měsíc. Práva a povinnosti z takto vy-
povězené rámcové smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní 
doby řídit dosavadním zněním VOP.
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