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luštění pro děti

Děti

Děti

60 
Vaření

CHViLkA V kuCHYni
VAříME krOk zA krOkEM

CLAuDiA rECEPTY & kříŽOVkY
rETrO kuCHAřkA

66
byDlení

TinA bYDLíME

68
Hobby

PriMA VYCHYTáVkY

70
luštění

rYTMuS ŽiVOTA kříŽOVkY S HVězDAMi 
CHViLkA PrO LuŠTění

rYTMuS ŽiVOTA ČíSELné kříŽOVkY
CHViLkA PrO rELAX

zájmové

FoRMáty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo
(Š × V v mm)

cena v kč

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 strany – na šířku 210 × 149 180 × 139 28 000

1/2 strany – na výšku 105 × 297 90 × 277 28 000

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.

cílová skupina: děti ve věku 4–8 let
periodicita: dvouměsíčník
počet stran: 32 + 4 celobarevné
cena výtisku: 29,90 kč

DoPLŇUJíCí InFoRMaCE >

kontakt > 

Michaela Melicharová – Traffic manager rytmus života, Pestrý svět, Čas pro hvězdy, rytmus života pro ženy, Čas na lásku, napsáno životem (speciály krimi, nejlepší příběhy, Letní příběhy, 
Letní romance, Tajemné příběhy, Příběhy plné života, Pravdivé příběhy, Pestré osudy), Velká kuchařka - rytmus života a Pestrý svět, retro kuchařka, retro, retro speciál, nostalgie, Hvězdy 
jako na dlani, rž čtení na léto, Chvilka pro tebe Velikonoce, Vánoce, Horoskopy, Luštění pro děti; tel.: +420 225 008 380, e-mail: michaela.melicharova@mafra.cz

tERMíny VyDání 
LUŠtění PRo DětI 2020

Č. Podklady Uvedení na trh

01 14.1.2020 4.2.2020

02 17.3.2020 7.4.2020

03 12.5.2020 2.6.2020

04 14.7.2020 4.8.2020

05 15.9.2020 6.10.2020

06 18.11.2020 8.12.2020

Druh tisku: ofset; papír: obálka: 150 g kL, blok: 80 g bO; vazba: V1; rozměr před ořezem: 220 × 307, po ořezu: 210 × 297, na zrcadlo: 180 × 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), negativní texty v mini-
mální velikosti 6 b a síla minimálně 0,5 b, 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. Vkládání, vlepování 2,30 kč/1 ks; vkládání, vlepování + fólie 
3,30 kč /1 ks; gramáž nad 80 g  individuální kalkulace 

** u formátů na spad je třeba přičíst 5 mm, vzdálenost textu od ořezu 5 mm.

tECHnICké PoDMínky >


