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forMáty inzerCe harMonograM 2018

Druh tisku: ofset; papír: obálka: 100 g kL, blok: 52 g SCB; vazba: V1; rozměr strany před ořezem: 205 x 235, po ořezu: 195 x 225, na zrcadlo: 182 x 199

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

Č. Podklady uvedení na trh

01 19.12.2017 2.1.2018

02 2.1.2018 15.1.2018

03 16.1.2018 29.1.2018

04 30.1.2018 12.2.2018

05 13.2.2018 26.2.2018

06 27.2.2018 12.3.2018

07 13.3.2018 26.3.2018

08 27.3.2018 9.4.2018

09 10.4.2018 23.4.2018

10 24.4.2018 7.5.2018

11 4.5.2018 21.5.2018

12 22.5.2018 4.6.2018

13 5.6.2018 18.6.2018

14 19.6.2018 2.7.2018

Č. Podklady uvedení na trh

15 3.7.2018 16.7.2018

16 17.7.2018 30.7.2018

17 31.7.2018 13.8.2018

18 14.8.2018 27.8.2018

19 28.8.2018 10.9.2018

20 11.9.2018 24.9.2018

21 25.9.2018 8.10.2018

22 9.10.2018 22.10.2018

23 23.10.2018 5.11.2018

24 6.11.2018 19.11.2018

25 20.11.2018 3.12.2018

26 30.11.2018 14.12.2018

01 14.12.2018 28.12.2018

02 21.12.2018 14.1.2019

teChniCké údaJe

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

tv revue
TV Revue je zábavný televizní čtrnáctideník převážně 
pro ženy a mladé rodiny s dětmi. Na sto stránkách 
přináší přehledné programy 47 nejsledovanějších 
televizních stanic a více než sto TV tipů na pořady, 
které stojí za to vidět. ke čtení nabízí rozhovory 
s hvězdami našich televizních stanic, přičemž 
představuje i nové tváře obrazovky.

Cílová skupina: všichni ve věku 25–43 let
periodiCita: čtrnáctideník
uvedení na trh: pondělí 
POčET sTRaN: 104 + 4 celobarevné
PRůMĚRNý TIšTĚNý NáKLaD: 105 000 ks
čTENOsT: 91 000
Cena výtisku: 13,90 kč

Okénko 
v TV programu

47

TEMaTIcKé PřÍLOHy ExKLuZIvNÍ PřÍLOHy

tv prograM 

zdroj: ABC ČR 2016/217
MEDiA PROJEkT 2. - 3. čtvrtletí 2017

kontakt: 
Michaela Skřivánková – Traffic manager, Týdeník Televize, TV Revue, 
TV Max, TV Plus14, Prima vychytávky; tel.: +420 225 008 640, 
fax: +420 225 008 379, e-mail: mskrivankova@bauermedia.cz
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Zhoršování paměti s věkem 
je přirozený proces, ale 
pokud ho chcete co nejvíc 

zpomalit, zaměřte se na to, jak 
žijete – jde tu hlavně o duševní 
aktivitu a stravu.

Buďte zvědaví
Pokud chcete udržet svou pa-
měť v  dobré kondici, je nutné 
nezahálet a  neustále trénovat, 
jinak vaše hlava zakrní. Ideální 
je najít si takové činnosti, které 
vás budou bavit. Nabídka je ši-
roká: učte se cizí jazyky, choďte 
do divadla, hodně čtěte... Mezi 
léty a odborníky ověřené a pří-
jemné „tréninkové“ metody 
patří například i hra na nějaký 
hudební nástroj nebo pravidel-
ná partička šachů či scrabble 
se známými. Jako běžná denní 
stimulace paměti postačí, když 
budete chodit na nákupy bez 
napsaného seznamu a  naučí-
te se nazpaměť telefonní čísla 
svých nejbližších. Zkuste ta-
ké změnit své zažité zvyklosti 
– třeba vařte bez receptu, a  až 
vyrazíte k přátelům, zvolte ces-
tu pěšky a jinými ulicemi. Kro-
mě toho, že se podíváte na no-

Dobrá paměť 
celý život
Je fakt, že s přibývajícím věkem se nám 
paměť zhoršuje. Ovšem jak rychle a jak 
výrazně, to záleží čistě na každém z nás. 

vá místa, uděláte něco také pro 
svou fyzičku i paměť.

Dobře se najezte
Zní to možná banálně, ale je to 
stará pravda – stavu naší pamě-
ti prospívá vyvážená strava s do-
statkem ovoce a zeleniny. Cenné 
jsou také aminokyseliny, které 
se nacházejí v rybách, drůbežím 
mase, avokádu nebo zelených 

salátech. Naopak 
s  kofeinem to ne-
přehánějte, raději 
si dejte šálek zelené-
ho čaje, který obsahu-
je menší množství kofeinu 
a  navíc užitečnou aminokyseli-
nu theanin. Tato látka zvyšuje 
duševní aktivitu a  soustředění. 
Večerní sklenku červeného ví-
na si odepřít nemusíte, díky ní 

do těla dostanete cenné antio-
xidanty, které dokážou účinně 
chránit mozek.

Co ještě pomáhá
Jako skvělá podpora paměti 
a  koncentrace se osvědčil ko-
enzym Q10, který navíc zvy-
šuje vitalitu.  Už tradičním po-
mocníkem pro lidskou paměť 
je i ginkgo biloba, rostlina, kte-
rá má kladný vliv na duševní 
schopnosti všeobecně. Mezi její 
hlavní přednosti patří to, že do-
káže roztáhnout cévy, čímž na-

pomáhá lepšímu okysliče-
ní mozku a  zlepšuje 

krevní oběh. Naší 
nervové soustavě 

prospívají také 
některé vitamí-
ny, zejména ty 
ze skupiny B. 

Nacházejí se tře-
ba v  celozrnném 

pečivu, masu, luště-
ninách, mléku, listové 

zelenině, ořeších a vejcích. 
Tak co? Kolik jste si toho za-

mapatovali? Pokud méně než 
80 %, je třeba, abyste se svou pa-
mětí začali něco dělat. ■

Když si nejste jistí...
U lidí po padesátce může čas-
tější zlobení paměti vyvolat 
strach z  onemocnění mozku, 
jako je ALZHEIMEROVA CHO-
ROBA, která je nejčastější for-
mou demence. Mezi její prv-

ní příznaky patří zapomínání 
a poruchy soustředění. Pokud 
máte dojem, že máte častější 
výpadky paměti, zajděte k lé-
kaři. Jednoduchý test 
odhalí, zda je viníkem 
právě Alzheimer.

ZDRAVÝ MOZEK ALZHEIMER

Oranžově 
je vyznačen 
úbytek šedé 
kůry mozkové.

Normální kůra 
mozková.

Zdravý 
hypokampus 
hraje důležitou 
roli při 
krátkodobém 
uchovávání 
informací. 

Zvětšení 
mozkové 
komory.

Zmenšující se 
hypokampus.

Proti vzniku 
Alzheimera působí 

i borůvky.

2:00 … až já budu starý  
čt 2. 11. ČT2

TV tip


