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Rytmus života KřížovKy s hvězdami 

Hvězdný měsíčník plný křížovek, sudoku a osmisměrek o ceny 
za desítky tisíc korun. Navíc v něm naleznete zajímavé příběhy českých 
i zahraničních celebrit. Luštění s celebritami je ta nejlepší zábava!

ZÁJMOVÉ – luštění

ZÁJMOVÉ – luštění

KOntaKt > 

Marie Tomanová – Traffic Manager Esquire, Speed, Rytmus života, Rytmus života – číselné křížovky, Rytmus života pro ženy, Rytmus života – křížovky s hvězdami, Chvilka pro luštění, 
Chvilka pro luštění Osmisměrky, Chvilka pro relax, Chvilka v kuchyni, Claudia recepty a křížovky, Chvilka v kuchyni – číselné křížovky, tina Vánoce, Vaříme krok za krokem, Na chalupě 
s Terezou Bebarovou. tel.: +420 225 008 604, e-mail: marie.tomanova@mafra.cz

cílová sKupina: pro ženy 50+, kteřé milují luštění
peRiodicita: měsíčník
uvedení na tRh: čtvrtek 
počet stRan: 40 celobarevných
cena vÝtisKu: 19 Kč 

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

POdKlady PrO inZerci > 
Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes po-
stscript-Distiller (ne přímé exporty), postscrip-
tovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto 
(nepoužívat TrueTypové fonty), negativní texty 
v minimální 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 uve-
deny 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.

terMíny VydÁní 
rytMus žiVOta KřížOVKy 

s hVěZdaMi 2022

Č. Podklady uvedení na trh

1 5.1.2022 čt 27.1.2022

2 2.2.2022 čt 24.2.2022

3 2.3.2022 čt 24.3.2022

4 6.4.2022 čt 28.4.2022

5 4.5.2022 čt 26.5.2022

6 1.6.2022 čt 23.6.2022

7 6.7.2022 čt 28.7.2022

8 3.8.2022 čt 25.8.2022

9 31.8.2022 čt 22.9.2022

10 5.10.2022 čt 27.10.2022

11 2.11.2022 čt 24.11.2022

12 30.11.2022 čt 22.12.2022

1/23 4.1.2023 čt 26.1.2023

dOPlŇuJící inFOrMace > technicKÉ POdMínKy >

FOrMÁty

spad** 
(Š × V v mm) 
čistý formát 

po ořezu

zrcadlo
(Š × V v mm)

cena v Kč

4. str. obálky 215 × 285 202 × 259 73 000

3. str. obálky 215 × 285 202 × 259 55 000

2. str. obálky 215 × 285 202 × 259 55 000

1/1 4c uvnitř 215 × 285 202 × 259 49 000

1/2 strany – na šířku 215 × 140 202 × 127 26 000

1/2 strany – na výšku 105 × 285 99 × 259 26 000

1/3 strany – na šířku 215 × 96 202 × 83 21 000

1/3 strany – na výšku 71 × 285 64 × 259 21 000

1/4 strany –  na šířku 215 × 74 202 × 61 15 000

1/4 strany – na výšku 54 × 285 47 × 259 15 000

1/4 strany – klasika 105 × 140 99 × 127 15 000

1/6 4c 99 × 83 12 500

stOrnO POPlateK > 
Při zrušení objednávky 15 pracovních dnů před uveřejněním – 100 % z ceny vč. DPH.


