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žENa a žIvOT
Žena a život je lifestylový časopis určený 
ženám ve věku 25–45 let, který dokáže 
kombinovat prvky světových trendů 
s českou realitou, a to nejen v módě, 
kosmetice, ale i vaření a dekoru.

Cílová skupina: ženy ve věku 25–45 let
periodiCita: čtrnáctideník
uvedení na trh: středa
PRůMĚRNý TIšTĚNý NáKLaD: 80 000 ks
čTENOsT: 294 000
Cena výtisku: 35 kč

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 200 132 169 113 207 000

Výškový formát 98 270 82 234 207 000

Junior page 126 200 285 000

1/3 4c c

Příčný formát 200 86 169 74 188 000

Výškový formát 66 270 53 234 188 000

1/4 4c c

1/4 Klasika 82 117 119 000

Bonboniéra

1/1 4c 169 233 148 000

1/2 příčný formát 169 113 80 000

1/2 výškový formát 81 233 80 000

1/4 Klasika 81 113 58 000

1/4 příčný formát 169 53 58 000

1/4 výškový formát 37 233 58 000

Žena a život živě

1/6 35 000

Cena příloh

 1/1 4c 200 270 169 234 199 000

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

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), profil 
pro úpravu obrázků viz www.bauermedia.cz, min. rozlišení obrázků 300 dpi, barvy CMYk, bez iCC profilů, odsazení ořezových značek min. 3 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

forMáty inzerCe

sPEcIáLNÍ PřÍLOHy

harMonograM 2018

„Ty křivá hubo, ty zaječí ksichte...“ Takové urážky 
slýchávala Jana často. A do toho šuškanda za 
jejími zády, že je, chudinka, postižená. Absolvo- 
vala spoustu plastických operací, vyslechla si 
plno rad, jak dělat, že je neviditelná. Jednoho  
dne si ale řekla: „Dost!“ a rozhodla se přijmout  
se taková, jaká je. Vždyť má jenom rozštěp,  
a jinak to je naprosto normální žena.

Drž se stranou
„Všichni mě vždycky odsuzovali nebo litovali, 
odvraceli oči a štítili se mi podat i ruku. Kolikrát 
se mě někdo zeptal, jestli jsem dostala přes hubu. 
Na sebevědomí to fakt nepřidá,“ přiznává, jaké  
to je, žít s rozštěpem. „Schovávat se? Ale jak, 
vždyť každé ráno vstanu a vidím se v zrcadle.  
Jdu spát a znovu to zrcadlo. Nechodit do koupel-

ny? Rozbít všechna zrcadla?“ A tak si vytvořila 
podle rad společnosti ochranný mechanismus. 
Neposlouchat, co ostatní říkají. Nevidět. Sklonit 
hlavu. Nedívat se na sebe a nevidět postižení. 
„Některé rodiny těžce nesou narození dítěte  
s vadou. Některé maminky jdou na potrat.  
Moje maminka také šla na potrat, už nechtěla 
druhou takhle postiženou holčičku.“  

Proč bych se měla schovávat?
Ale jednou se to zlomilo. „Otevřela jsem oči  
a pořádně se na sebe podívala a uvědomila 
jsem si, že takhle to dál nejde. Musí se přece 
něco stát.“ A tak na sobě začala pracovat. Po-
rušila snad všechna dosud vytvořená pravidla. 
„Nesmíš se nechat fotit moc zblízka. Nesmíš  
do společnosti, drž se raději stranou. Nesmíš  
o tom mluvit.“ Tohle byly věčné rady, podle  
kterých žila. Položila si otázku: Proč? Proč se  
mám schovávat? Všechna ne otočila na ano.  
„Už smím!“ Veřejně přiznala: „Ano, jsem to  
já. Jsem dospělá žena s rozštěpem.“ Začala  
o postižení mluvit a nechala se prvně vyfotit pro-
fesionálním fotografem. Zapojila se také do dob-
rovolnické neziskové organizace Šťastný úsměv, 
z. s. Společně vymýšlejí osvětu i jak pomoci 
ostatním. „Moje fotografie s příběhem je teď sou-
částí putovní výstavy. Věřím, že to pomůže malým 
holčičkám, slečnám i dospělým ženám. Vždyť 
jedna vada život nedělá, ten si děláme samy.“

prezentace značky dove

Moje krása,
moje 

volba
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Nalezená krása
Jana našla krásu uvnitř sebe. 
Našla svoji cenu a především 
samu sebe. „Prohlížím si staré 
fotografie a divím se, co mě tolik 
děsilo. Vždyť jsem byla mladá, 
hezká, ale holt ztracená někde 
uvnitř. Mám radost, že jsem si 
uvědomila svou jedinečnost. Pro 
někoho je možná skrytá, někdo  
ji objeví třeba až na druhý pohled, 
ale s tím se už netrápím.  
Jsem ráda taková, jaká jsem.“ 

jaNa 
ŠIbalovÁ
narodila se s rozštěpem (50)

Představili jsme vám tři ambasadorky 
kampaně „Moje krása, moje volba“, 

pilotku Alenu, zápasnici Adélu, svářecí 
inženýrku Vendulu a příběhy dvou 

žen, kickboxerky Martiny a plus size 
modelky Květy. Dnes vám představí-

me příběh třetí ženy.

SStalo se normou posuzovat ženy na základě jejich vzhledu 
a používat jejich krásu jako zbraň proti jim samým. Dove ve své 
kampani „Moje krása, moje volba“ chce inspirovat všechny ženy, 
aby vystoupily ze svého stínu a překonaly překážky, které je drží 

při zemi. Ačkoliv je každá z žen, které v kampani vystupují, 
svým způsobem jedinečná, tak mají přece jen něco společného. 

Všechny se potýkaly s předsudky okolí ohledně svého  
vzhledu a všechny je úspěšně překonaly.

Umíme pro vás připravit 
speciální projekty na míru.

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

Již po deváté 
jsme vyhlašovali 

Vůně roku.

Veronika 
Záhorská

Ředitelka Sirnatých 
lázní Ostrožská Nová 

Ves a lázeňských  
hotelů Miramare 

v Luhačovicích se  
ve svém volném 

čase věnuje hlavně 
charitě – KORUNCE 

LUHAČOVICE.  

Od roku 2003 pomá-
há především nemoc-
ným, zdravotně posti-
ženým a jinak znevý-

hodněným dětem  
a jejich rodinám ve 
Zlínském kraji. Za 
dobu své existence 
Korunka přerozdělila 
finanční a materiální 
pomoc dosahující  

několika desítek mi- 
lionů korun. Je nomi-
novaná v kategorii 

Byznys.

Bez automobilu se neobejdu a využí-
vám ho téměř denně. Mohutná  
a podmanivá Škoda Kodiaq si získa-

la mé sympatie už po první jízdě. Líbí se 
mi nejen její design, ale především celá 
řada bezpečnostních prvků a asistentů.  
Vůz nabízí komfortní prostor, a navíc  
je z něj výborně vidět. 
 
Kromě skvělých jízdních vlastností se po-
vedl i interiér vozu. Na palubní desce nej-
více vyniká displej s navigací. Každou 
ženu potěší i řada přihrádek a praktických 
doplňků. Jako maminka oceňuji i elektric-
kou dětskou pojistku u zadních dveří. A když při-
cházíte k vozu s plnýma rukama věcí a tašek, tak 
nejvíce zajásáte nad bezdotykovým otevíráním  
pátých dveří a velkým zavazadlovým prostorem.

Poslední novinkou automobil-
ky Škoda, brázdící silnice,  
je Škoda Kodiaq. Tento vůz  
si vyzkoušela i nominovaná  
Žena roku Veronika Záhorská.

Podmanivá

síla

Škoda ve spolupráci se ženou a život
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Tes to va t 
bu de te  tyto  pr od ukty 

a mno hé da lší

Eucerin je značka dermokosmetické péče doporučovaná dermatology, jejíž základ tvoří rozsáhlý vědecký výzkum. Pomáhá 
udržovat a obnovovat správné fungování kůže, a tím vám dává jistotu zdravé a krásné pleti. Díky spolupráci s dermatology 
a využívání moderních technologií a vědecké expertizy Eucerin zaručuje spolehlivé a vysoce účinné produktové inovace 
splňující nejvyšší dermatologické standardy. 

Vyplňte registrační formulář na stránce:
Jenprozeny.cz/eucerinworkshop. Ze všech 

přihlášek, které do 25. září obdržíme, 
vybereme 25 šťastných žen, které 

zcela zdarma získají pozvánku na 
toto výjimečné odpoledne.

► novinky péče 
 o pleť Eucerin 

► diagnostika 
 pleti a testování 
 poškození pleti 
 pod UV kamerou

► líčení 
 vizážistkou

► vychytávky 
 pro váš šatník

► focení 
 s profesionálním 
 fotografem

KOMERČNÍ PREZENTACE
ROZDÁVÁME

25 POZVÁNEK!

přıhlas te  se
̇

V průběhu odpoledne se vám budou věnovat 
experti značky Eucerin, kteří vám zdarma 
ukážou, jak pečovat o pleť, aby byla zdravá 
a krásná. Otestujeme vaši pleť diagnostickým 
přístrojem a speciální UV kamerou, která odhalí 
míru jejího poškození slunečním zářením. Vyzkoušíte 

si, jak probíhá příprava na focení pro časopis, od 
profesionálního make-upu přes styling k pózování. 
Módní stylistka a návrhářka Kamila Vodochodská 
vám prozradí, jak zdokonalit svůj osobní šatník. 
Domů si odnesete obálku časopisu Žena a život 
se svou tváří i spousty dárků.

v á s  z v e  n a

WORKSHOP
SE ZNAČKOU EUCERIN

12. 10. 2017
od 15:30 | Studio Cash Only, Praha   

Bea uty

Nah lédněte  do  záku li sí fo ce ní pr o čas op is  a seznamte  
se bl íže se značko u Euce rın, de rmoko sme ticko u péčí 

do po ručova no u de rmatology!
·

Jak se přihlásit ?

ZZ1717_Eucerin1_1_final.indd   2 15.08.17   11:28

teChniCké údaJe:

kontakt: Jarmila Tlachová – Traffic manager 
Žena a život, Můj svět; tel.: +420 225 008 571, 
fax: +420 225 008 379, e-mail: jtlachova@bauermedia.cz

PRO žENy – Lifestyle

Č. Podklady uvedení na trh Příloha

01 13.12.2017 10.1.2018

02 29.12.2017 24.1.2018

03 12.1.2018 7.2.2018

04 26.1.2018 21.2.2018 Harmonie pro 
duši a tělo

05 9.2.2018 7.3.2018

06 23.2.2018 21.3.2018 velikonoční 
Chuťovka

07 9.3.2018 4.4.2018

08 23.3.2018 18.4.2018

09 6.4.2018 2.5.2018

10 20.4.2018 16.5.2018 krásná 
do plavek

11 4.5.2018 30.5.2018

12 18.5.2018 13.6.2018 Chuťovka

13 1.6.2018 27.6.2018

14 15.6.2018 11.7.2018 Erotika

15 29.6.2018 25.7.2018

16 13.7.2018 8.8.2018

17 27.7.2018 22.8.2018

18 10.8.2018 5.9.2018

19 24.8.2018 19.9.2018 Chuťovka

20 7.9.2018 3.10.2018

21 21.9.2018 17.10.2018

22 5.10.2018 31.10.2018

23 19.10.2018 14.11.2018 vánoční 
Chuťovka 

24 2.11.2018 28.11.2018

25 16.11.2018 12.12.2018

26 30.11.2018 27.12.2018 Ezoterika

zdroj: ABC ČR 2016/2017
MEDiA PROJEkT 2. -3. čtvrtletí 2017


