
Život, který mě baví

Časopis pro 
ženy, které ještě 

nezapomněly číst.



Charakteristika titulu

Nabízí vyváženou kombinaci kvalitního obsahu 
a servisních informací za atraktivní cenu. 

Je určený čtenářkám, které již vědí, co je 
v životě důležité, ale stále zůstávají samy 
sebou. Ocení důvěryhodný časopis, s jehož 
tématy se mohou ztotožnit a který jim pomáhá 
řešit různé životní situace.

Důležité je pro ně především téma rodiny, 
péče o domácnost a zahradu. Nechávají se 
inspirovat zajímavými recepty. Rády čtou. 
Zajímají se o kulturu a cestování.

Časopis je průvodce každodenním 
životem moderní ženy, jejím 

rádcem, pomocníkem a společníkem 
pro volný čas.

 Již třetím rokem!



Charakteristika titulu

Redakční 

mix

aktuální téma 
12 %

Poradenství 
8 %

bydlení, domácnost 
a zahrada 

13 %

vaření 
12 %

vztahy, rodina a děti 
15 %

móda, 
kosmetika, 

krása 
a zdraví
23 %

rozhovor 
z titulní strany 

3 %

tipy pro cestování 
doma i v zahraničí 

6 %

kultura, volný čas 
a domácí mazlíčci 

8 %

Mix zajímavých příběhů ze života, servisních 
informací a klasických ženských témat



Rubriky v titulu
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Moje žena měsíce

Založily Včelí úl a přiznávají, že rozjet neziskovou 
organizaci s pomocí evropských grantů se neobešlo 
bez porodních bolestí.Vše ale zvládají na jedničku.

Našly jsme 
ODVAHU A CÍL
Ale nejedou v tom samy. Pomáhají 

jim jak odborní lektoři, tak jejich 
rodiny a známí. „Bez nich by 

to nešlo,“ ujišťují nás. „Až teprve když 
jsou spokojení žena, děti, muž – může 
všechno fungovat. Kdyby ne, nešlo by 
to dělat s úsměvem. My se ovšem snaží-
me, aby z nás lidé cítili pozitivní energii, 
nadšení i odvahu pustit se do něčeho 
nového a jít dopředu,“ přiznává Michae-
la. Kdy s myšlenkou na založení Úlu pro 
aktivní rodiče s dětmi přišly, si vybavuje 
Míša přesně: „Zrovna jsme byly s dět-
mi na hřišti na Kampě, seděly jsme na 
lavičce a já koketovala s myšlenkou, že 
by to chtělo udělat něco právě pro děti 
a jejich matky. Rozhodl ale teprve nápad 
požádat o fi nanční dotaci.“
To bylo zhruba před třemi lety. „Hlavně 
nám asi mateřství změnilo pohled na 
život,“ přiznává Eva. I proto zatoužily 
rozjet něco vlastního, do čeho by mo-
hly jít i se svými dětmi. „Rozhodně jsme 
přemýšlely nad seberealizací, ale věděly 
jsme, že nechceme věnovat dvanáct 
hodin denně fi rmě. Že spíš toužíme 
vytvořit něco, co za námi bude vidět 

a bude mít smysl. Jako bychom měly 
další dítě,“ líčí situaci Michaela.

Není to hlídací centrum 
„A ani škola, ani univerzita třetího věku. 
Jsme komunitní centrum, které spojuje 
lidi z různých oblastí, a to jak sociálních, 
tak věkových. Nemáme to ohraničené. 
Přijít k nám může kdokoli, kdo chce 
se sebou něco udělat, posunout se dál, 
vzdělávat se a být něčím užitečný. Prostě 
kdo zde chce zanechat svou stopu. Pro 
takové lidi náš Včelí úl je. Vadí nám 
totiž, že děti sedí u počítačů. Proto 
přišel Včelí úl s komunikací z očí do 
očí, potkáváním se. Ne tedy zůstat sedět 
u televize, ale vyrobit si třeba obyčejnou 
ptačí budku. Takovou, jakou jsem vy-
ráběla kdysi já se svým dědečkem. Od-
mala jsem s ním bývala u včel – a odtud 
i název Včelí úl. V něm píle, porozumění 
a podpora propojují celý náš projekt,“ 
říká energická Michaela. A neméně ak-
tivní Eva ji  doplňuje: „Učíme se vlastně 
za pochodu. Hlavní naší myšlenkou je, 
že když chce člověk něco udělat, má 
začít s čímkoli. Ať si třeba zkusí založit 
profi l na facebooku, kam si začne dávat 
fotky, i když to nikdy dříve nedělal 
a myslel si, že nic neumí.“ „Nejdůleži-
tější je, aby lidé našli odvahu a měli cíl!“ 
přidává Míša. 
Protože jsou obě již maminkami, za-
jímalo nás, čím v organizaci začínaly 
samy. „Malováním obrázků. To bylo 
nejrychlejší, jak dát odpočinout mysli. 
U nás si ale jejich děti pohrají, na řadu 
kroužků mohou i s rodiči nebo si ty 
starší pod vedením lektorů začnou 
vytvářet třeba svá veledíla – a ma-
minky se zatím mohou věnovat 
samy sobě. My jsme svým 

BC. EVA HANKUSOVÁ
✽  Narodila se 2. 2. 1984 v Praze.
✽  Vystudovala ekonomii.
✽  Má dvě dcery, Soňu (budou jí 3 roky) 

a Sáru (půl roku).
✽  Žije s přítelem Jakubem, který podniká.
✽  Ráda jezdí na longboardu, občas šije, 

baví ji grafi ka, hrát si ve Photoshopu 
a vymýšlet stále něco nového. 

✽  Co jí to dalo: „Pro mě je to hodně 
inspirativní prostor, který mě baví, kde 
mohu být i s dětmi. Ale ani nám práce 
neubylo, ovšem není na úkor rodiny!“ FO
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MGR. MICHAELA MADOVÁ
✽  Narodila se 19. 1. 1982 ve Zlatých Moravcích 

na Slovensku. Do Čech se přestěhovala 
hned po střední škole. 

✽  Absolvovala ekonomickou diplomacii.
✽  Má syna Honzíka (budou mu 3 roky).
✽  Partner Honza podniká.
✽  Ráda lyžuje, plave, hraje tenis, relaxuje na 

bruslích a v přírodě. „Líbí se mi, když  se 
pořád něco děje, a bývám zpravidla i motorem 
projektů, aby se věci hýbaly,“ dodává.

✽  Co jí to dalo: „Seberealizuji se a mám dobrý 
pocit, že dělám něco svého. Že mohu za 
sebou něco zanechat, kdežto ve velkých 
fi rmách jste kdykoli nahraditelní.”
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„Když chce 
člověk něco 

udělat, má začít 
s čímkoli.“

ušít, tancovat… „Nejde ale jen o zábavné 
kroužky, děláme i poradenství, které má 
na starosti právě tady Miška,“ vysvětluje 
Eva. „Poskytujeme rady z oblasti práva. 
Když se třeba ženy vracejí po mateřské 
do práce, dozvědí se, jak se připravit na 
pohovor, čím se prezentovat, na co mají 
právo i co mohou žádat třeba v oblasti 
sociálních dávek nebo kde hledat jiné za-
městnání. Učíme je i základy účetnictví.“
Vize Včelího úlu už zaujala řadu lidí. „I díky 
tomu máme i rodilou mluvčí, která stejně 
jako my předává rady dál, ale v angličti-
ně. To oceňují zejména ti, kdo mají třeba 
absolvovat pracovní pohovor v angličtině. 
Naučíme je, jak se nebát a využít své silné 
stránky. Nově také přicházíme s podporou 
talentů, kdy je pomáháme odhalit a roz-
víjet,“ vypráví Michaela. „Obvykle jim to 
pomáhá zvýšit sebevědomí i posílit pozi-

ci třeba v partnerském 
vztahu, proti stresům nebo 
zátěžím v podvědomí.“ 
Pokud se rozhodnete do 
jejich komunitního centra 
přijít a některé kroužky či 
právní a jiné poradenství 
využít, nemusíte se bát, 

že zaplatíte majlant. „U nás se nic neplatí, 
protože jsme podporovaní z Operačního 
programu Praha – Pól růstu. Stačí, aby si 
zájemci našli čas a chuť se do dalších aktivit 
pustit. Jsme si totiž vědomy, že přestože jin-
de podobné kroužky také existují, když je 
má rodina se třemi dětmi zaplatit, rozmýšlí 
se. To stejné v případě odborných rad. 
Přestože mohou lidem výrazně zkvalitnit 
soukromý či profesní život, nemohou si je 
fi nančně dovolit. Proto jsme přišly s tímto 
konceptem.“ ■         

Eva Zelinková

MICHAELA s přítelem a synem 
Honzíkem si to v Úlu také užívají.

EVA se s přítelem 
a oběma dcerkami 
cítí ve Včelím úlu 
doslova jako doma.

27

FO
TO

: J
an

 V
ág

ne
r, 

so
uk

ro
m

ý 
ar

ch
iv

 

MIC
Hon

EVA se s přítelem
a oběma dcerkami 
cítí ve Včelím úlu 
doslova jako doma.

způsobem jejich inspirací. Obvykle je 
nastartuje hlavně to, když se dozvědí, co 
je potřeba k jaké činnosti si doma nachys-
tat, aby si vyrobily například různé druhy 
koláží nebo vyzkoušely méně obvyklé 
kreativní techniky. Nebo třeba maminka 
na mateřské šije krásné botičky, ale pro-
tože nikdy nepřičichla k marketingu, neví, 
jak je přes sociální sítě prodat. U nás může 
projít školením, jak to funguje i kde a jak 
má své výrobky propa-
govat. To oceňují zejmé-
na samoživitelky, které 
si chtějí přivydělat, ale 
nemají k tomu patřičné 
vzdělání. Umějí udělat 
‚jen‘ tu skvělou botičku.“ 
Tak líčí další využití Vče-
lího úlu obě shodně. Při otázce, zda mají 
i ‚včelí chůvy‘, se opět usmívají: „Je to tak. 
Máme v Praze-Nuslích na náměstí bratří 
Synků pronajaté nebytové prostory se 
třemi místnostmi. Ta největší je klubovna 
alias herna, využívaná ale i ke sportovním 
aktivitám rodičů s miminky. Další je na 
kreativní kroužky a třetí na vzdělávání 
a poradenství. Ale máme i zahradu ve vni-
trobloku, což je v centru Prahy ojedinělé, 
a hraje se tam mimochodem i divadlo.“ 
Naučit se u nich dá i mnoho dalšího. 
Třeba jak dělat šperky, přívěsky, něco 
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Moje 
móda

Moje 
kreativita

Moje 
žena 

měsíce

Moje hvězda z obálky
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Moje 
testování

Moje 
krása

Moje 
předplatné

Moje 
novinky
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Moje 
bydlení

Moje 
jídlo
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Moje 
zahrada

Moje 
zdraví



Cílová skupina

Žena
ve věku 35-55 let 

(index 266)

středoškolsky 
vzdělaná (index 173)

žijící s dětmi 
a partnerem 

(index 175)

v okresním či 
krajském městě 

(index 124)

Zdroj: MEDIA PROJEKT 1.čtvrtletí 2018 - 2.čtvrtletí 2018



Životní styl čtenářky

Zajímá se o módu a dbá o svůj vzhled (index 247)
Používá pěstící (index 172),
dekorativní kosmetiku (index 174),
toaletní vody a parfémy (index 110),
regenerační přípravky na vlasy (index 189) 
a vlasový styling (index 119),
speciální kosmetiku pro děti (index 162).

Zdroj: MML-TGI ČR 2017/2018 4. a 1. kvartál (18.09.2017 - 01.04.2018)

Rodina je pro ni na prvním místě 
(index 119)

Nakupuje pro sebe i ostatní členy rodiny 
(index 242)

Ráda pečuje o byt a vylepšuje dům (index 215).
Skutečně ráda vaří (index 223)
Na dovolenou vyráží vícekrát za rok (index 179)

Pečuje o zdraví své i své rodiny (index 167).
Preferuje nákup „zdravých“ potravin (index 121).
Nebojí se alternativní medicíny (index 152), 
užívá homeopatika (index 257).



Speciální projekty

Připravujeme pro vás 
speciální projekty na míru.

Focení 
čtenářek 
v oblečení KIK

Moje  
proměna 
s Avon

Auto test

Návštěva 
výrobny  

Manufaktura
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krása v rodině
Ve třetím kole soutěže s KiK jsme fotili tři generace 
žen z jedné rodiny. Užívali jsme si díky perfektnímu 
zázemí restaurace Žofín Garden a krásnému počasí.

Co všeChno vyhrály?

prezentace značky kik

46 47

Tyto krásné ženy k nám měly 
nejkratší cestu, a tak focení 
zahajovaly. Na otázky odpovídá 
maminka Kateřina:
Jak jste se cítily při focení?
Bylo to skvělé. Celý kolektiv byl 
úžasně sehraný. Atmosféra byla 
uvolněná a fotilo se v krásném 
prostředí na Žofíně.
Co nakupujete v KiKu?
Hlavně babička si často vybere trika 
a kalhoty, já spíše volím bižuterii 

a svetříky a pro Michalku a jejího 
brášku Tomáška většinou objevím 
nejenom krásná barevná trička  
a kalhoty, ale také hračky a kreativní 
sady, u kterých se zabaví.
Co vás baví v časopisu Můj svět?
Sledujeme rády proměny čtenářek  
a módní stránky, které nás inspirují.
Už nakupujete na Vánoce?
Zatím ne, ale když vidím babičku, jak 
v oblečení z KiKu září, asi vím, kam 
Ježíšek letos pro dárky vyrazí. 

rodina Vokálova z prahy
babička: Hana Pištorová (61), důchodkyně

maminka: Kateřina Vokálová (35), provozní gastronomie

holčička: Michaela Vokálová (5)

Ženská síla
zleva: 
Babička 
Hana, 
maminka 
kateřina  
a nejmladší 
Michalka jsou 
perfektně 
sehrané.

přirozená
radost
při pózování 
byla Michalka 
šikovná, 
a jakmile 
si mohla 
povyskočit, 
šlo to jako po 
másle.

neJVĚtŠí láska
Máma a dcera, ten 
nejkřehčí vztah plný 
lásky. chybí už jen 
tatínek a bráška 
tomášek.

✓  profesionální fotky s rodinou
✓ veškeré oblečení, doplňky  
     a rekvizity, ve kterých se fotily 
✓ roční předplatné časopisu
     Můj svět do rodiny

✽ maminka: dlouhý kardigan 279 kč, 
květované triko 219 kč, kalhoty 529 kč, 
boty 159 kč, kabelka s hvězdou 429 kč, 
náramek 55 kč, řetízek 45 kč, prstýnek 
45 kč, vše v jednom designu
✽ babička: šátek s květinami 139 kč, 
svetrový kardigan 279 kč, boty 279 kč, 
elastické kalhoty 429 kč, růžové triko  
349 kč, řetízek 45 kč, náramek 55 kč
✽ Michalka: medvěd od Máši 349 kč, triko 
79 kč, mikina se zajícem 189 kč, džíny  
189 kč, puntíkaté boty 189 kč

Oblečení pOdle kik 
a krásky z Prahy



Technická specifikace

Datum prvního vydání: 16. 8. 2016
Periodicita: měsíčník
Cena na stánku: 19,90 Kč

Tištěný náklad: 85 000 ks výtisků
Prodaný náklad: 49 000 ks výtisků

Formát: 210 x 275 mm
rozsah: 96+4 strany
Papír: vnitřní blok 60g LWC, obálka 135g KL
vazba: V1
tisk: rotační ofset

Číslo vydání inzertní uzávěrka Datum vydání
01/18 13.11.2017 5.12.2017
02/18 15.12.2017 16.1.2018
03/18 22.1.2018 13.2.2018
04/18 19.2.2018 13.3.2018
05/18 19.3.2018 10.4.2018
06/18 16.4.2018 9.5.2018
07/18 14.5.2018 5.6.2018
08/18 11.6.2018 3.7.2018
09/18 23.7.2018 14.8.2018
10/18 20.8.2018 11.9.2018
11/18 17.9.2018 9.10.2018
12/18 15.10.2018 6.11.2018
01/19 12.11.2018 4.12.2018

Harmonogram 2018

Zdroj: ABC ČR, 07/2017-06/2018“



Formáty a ceny inzerce

236 000 Kč
2. strana obálky 273 000 Kč
3. strana obálky 252 000 Kč
4. strana obálky 294 000 Kč

152 000 Kč 152 000 Kč

99 000 Kč126 000 Kč126 000 Kč

210 000 Kč

79 000 Kč

47 000 Kč

210 x 275 210 x 134 101 x 275 
86 x 237

210 x 6466 x 275 210 x 87 

180 x 237 180 x 114 134 x 210

1/6 šířka 
- 126 x 53 mm
1/6 výška 
- 53 x 126 mm

Koktejl 
1/6 šířka 
- 120 x 53 mm
1/6 výška 
- 60 x 105 mm

56 x 237180 x 75

86 x 114

Pozn.: ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH



Kontakt: 

Adresa: 

KATEŘINA ZAJÍCOVÁ
Senior Account Manager

E-mail: kzajicova@bauermedia.cz 
Tel.: +420 225 008 462, 

Mobil: +420 721 421 103

ŠÁRKA HAMpEIsOVÁ
Senior Account Manager

E-mail: shampeisova@bauermedia.cz 
Tel.: +420 225 008 417, 

Mobil: +420 732 582 464

ROMAN pANC
Senior Account Manager 

E-mail: rpanc@bauermedia.cz 
Tel.: +420 225 008 204, 

Mobil: +420 602 201 330

Moulíkova 1b/3286, 150 00 PRAHA 5
Tel: 225 008 493; Fax: 225 008 379

email: inzerce@bauermedia.cz 
www.bauermedia.cz


