
C
ze

ch
 N

ew
s 

C
en

te
r 

   
C

en
ík

 2
01

5

11

C
ze

ch
 N

ew
s 

C
en

te
r 

   
C

en
ík

 2
01

5

 
Ceník inzerce

platný od 1. 1. 2015



Stryková 
a vnuk 

Matušky

w
w
w
.a
ha

on
lin

e.
cz 9 Kč

Pondělí 10. listopadu 2014                číslo 263

STRANA 4

slo 263

Zděšení 
diváků
a ochránců

zvířat
Vinařům

hrozí žaloba!

Zklamaná vdova po Waldemaru Matuškovi (†76)

Zuří mezi 
nimi válka?

 STRANA 6

   7 měsíců jí
neukázali 
pravnuka!

Jak zkrotit 
svoje dluhy!

Hvězda
Kvitová 

STRANA 7

H ě da

je náš!

Velký finanční rádce

Za mrtvou           kočku! STRANY 
2 a 3
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POMERANČE
2 kg – balení, 

1 kg =  18,45 Kč 

3690
SUPER CENA

OD POND LÍ 10. LISTOPADU

Nabídka zboží platí do 12. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob.
pondělí 10. listopadu 2014 www.isport.cz
ROČNÍK LXII • ČÍSLO 263 • MORAVSKOSLEZSKÉ VYDÁNÍ
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SLEDUJTE                 SPORTOVNÍ DĚNÍ NA

15 Kč

9 771210 838066

1 4 2 6 3

www.dacom.cz

Colafit krém AKUT Pro

Pomáhá regeneraci kloubů
Uvolňuje ztuhlost
Pomáhá při bolestech 
svalů a kloubů

®
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Úžasné! Česko opět vládne tenisovému
Fed Cupu. Potřetí za poslední čtyři roky. 
Petra Kvitová s Lucií Šafářovou tentokrát 
zlomily odpor fi nálových soupeřek už po třech 
zápasech. Rozhodující bod včera vybojovala 
hlavní hrdinka týmu Petra Kvitová. Německou 
jedničku Angelique Kerberovou porazila 
v zápase plném zvratů a na pokraji vyčerpání
po setech 7:6, 4:6, 6:4.

Šafářová s Kvitovou vyhrály pro Česko už třetí Fed Cup

LEGENDY!

Kvitová s Šafářovou, stejně jako deblistka 
Lucie Hradecká, prožily vítězné fi nále 
už potřetí v životě. Vyrovnaly se tak
v tomto ohledu například Haně Mandlíkové 
a vstoupily mezi legendy této soutěže. S osmi 
triumfy (včetně pěti z dob Československa)
se navíc český tenis v historickém žebříčku 
Fed Cupu osamostatnil na druhé příčce.
Lepší jsou už jen USA.

3:1
 16-17 16-17

aneb bitva o lídra NHL 
nabírá grádyCrosby – Voráček 5:3

PLZEŇ 
SELHALA
V Jihlavě podruhé 
pod Koubkem
padla  6 a 7

Se Slováckem
bez Doška

neměla problém

SPARTA
 SE BLÍŽÍ

 8 a 9

 4

Kvitová - Petkovicová 6:2, 6:4,
Šafářová - Kerberová 6:4, 6:4,

Kvitová - Kerberová 7:6, 4:6, 6:4,
Hlaváčková, Hradecká - Görgesová, Lisická 4:6, 3:6

NAVRÁTILOVÁ:
Byla to nádhera!

2  až 4
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Nabídka zboží platí do 12. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob.Nabídka zboží platí do 12. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob.Nabídka zboží platí do 12. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob.
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Prodavačka na mě

řvala kvůli
ORDINACI

NEJČTENĚJŠÍ 
časopis v Česku

Tento výtisk je 
samostatně 
neprodejný

k jT t ýti

Číslo 46
14. 11. 2014

TV PROGRAM OD 14. 11. DO 21. 11.

Kerekes 
a Hádek: 
Drama mezi tankyyyanka kyyyykkkknnnnaankyanky

hodnotí módu

i tai taaa mezime ttiiiizzmmmmmmaaa mezi ta

BMA1446001_TITUL.indd   3 10.11.14   15:04

VinařůmVinařůmVinařůmVinařůmVinařůmVinařůmVinařůmVinařůmVinařůmVinařůmVinařům
hrozí žaloba!hrozí žaloba!

VinařůmVinařům
Prodavačka na měProdavačka na mě

řvala kvůliřvala kvůliřvala kvůliřvala kvůliřvala kvůli
ORDINACIORDINACIORDINACIORDINACIORDINACIORDINACIORDINACIORDINACIORDINACIORDINACIPANIKA!

Horká linka 724 249 000 
tip@blesk.cz9 7 7 1 2 1 0 5 3 3 0 1 5 1 4 2 3 6

Máte pro nás tip?Více čtěte na straně 23

STŘEDA  STŘ. ČECHY

MÁTE VSAZENO?

NEPROPÁSNĚTE FANTASTICKÝ SUPERJACKPOT

169 900 000Kč

22
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Kuchař Láďa Hruška na příděl! Po knize 
gurmánského experimentátora se zaprá-
šilo. Na další výtisky si budou muset fanoušci 
ale počkat, knihy totiž došly.
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Také ji nemůžete sehnat?

Kuchař Láďa Hruška na příděěll!! PPPoo kkknniize

Hruškova
kuchařka
na příděl!

Čtěte na 
straně 10

8. října 2014 • 12 Kč
Číslo 236 • Ročník 23 • www.blesk.cz

SRN 2,10 EURNEJČTENĚJŠÍ A NEJPRODÁVANĚJŠÍ DENÍK

Čtěte na straně 21

Co je s jeho
  koněm?!

Žokej Váňa před Velkou pardubickou

Hůlka přitančil 
s křeslem...

Mejdan u Zemana

Vše o oslavě na stranách 2 a 3

Dnes

uvnitř
ZDARMA

Šafářová s Kvitovou vyhrály pro Česko už třetí Fed CupŠafářová s Kvitovou vyhrály pro Česko už třetí Fed CupŠafářová s Kvitovou vyhrály pro Česko už třetí Fed Cup
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SKLEPÁCI 
NA BESÍDCE 
V KÁBULU

REFLEX: DAVID VÁVRA PROSTĚ NENÍ MARTIN STROPNICKÝ

VÁVROVY KRESBY 
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DAVID VÁVRA:
„ NAŠI VOJÁCI 
JSOU HRDINOVÉ!“
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Modrá LED
Součástka, 

která změnila svět

PRŮVODCE KRAJI PANEMU

PLAKÁT
Síla
vzdoru

Ochutnávka z čísla

ZDE!

www.abicko.cz/ochutnavka242014

TÉMA ČÍSLA

Malby 
pravěkých lovců

014

www.abicko.cz
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Hibernace
Cesta vesmírem ve spánku

Gepardi mizí
Tragédie nejrychlejších koček

Postavte si 

ArcadeBota
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Úžasné! Česko opět vládne tenisovému
Fed Cupu. Potřetí za poslední čtyři roky. 
Petra Kvitová s Lucií Šafářovou tentokrát 

 nálových soupeřek už po třech 
zápasech. Rozhodující bod včera vybojovala 
hlavní hrdinka týmu Petra Kvitová. Německou 
jedničku Angelique Kerberovou porazila 
v zápase plném zvratů a na pokraji vyčerpání

JSOU HRDINOVÉ!
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Tituly zaměřené na cílovou 
skupinu MUŽI
Skupina titulů, které jsou zaměřeny na mužskou 
cílovou skupinu, zahrnuje tištěné tituly skupiny 
Sport (deník Sport, Sport magazín a Nedělní 
Sport), fotbalový měsíčník Sport Góóól, skupinu 
auto-moto titulů (Svět motorů, AutoTIP 
a Autoprofi ) a dále prestižní společenský týdeník 
Refl ex a měsíčník GEO. Tyto tituly doplňují 
sportovní webové servery isport.cz 
a fotbalnaplno.cz, největší automobilový web 

v ČR  Auto.cz 
a názorový a autorský 
online magazín 
Refl ex.cz.

Tituly zaměřené
na cílovou skupinu DĚTI
Do skupiny titulů zaměřených na děti patří čtrnáctideník 
ABC nabízející zajímavé informace ze světa techniky, 
vědy, přírody, sportu i moderních technologií a server 
Abicko.cz, populární online magazín nabízející spoustu 
interaktivní zábavy, videí a her.

CNC
Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je nejsilnějším mediálním domem v České republice. 
Prostřednictvím svých produktů oslovuje téměř 3,5 milionu čtenářů tisku a více než 2 miliony návštěvníků
internetu. Desítky tisíc dalších uživatelů využívají naše ostatní digitální produkty a aplikace. 
Mezi tiskovými tituly je společnost na prvním místě s celkem 19% podílem na celkovém trhu. 
Na deníkovém trhu zaujímá podíl 36 %, na magazínovém 18 %.

Tituly zaměřené 
na cílovou sku-
pinu ALL 15+
Masově zaměřená skupina 
titulů zahrnuje nejčtenější
 a nejprodávanější  celo-
státní deník  Blesk, jeho 
nedělní variantu Nedělní 
Blesk a jeho supplementy 
(Blesk magazín TV, 
TV Mánii 
a komerční přílohy)
 a také skupinu
titulů Aha! 
(deník Aha!, Aha! TV, 
Nedělní Aha!). 
Další její součástí je
zpravodajský 
a zábavný portál 
Blesk.cz a server 
Ahaonline.cz

Tiskové tituly
strana 4

Online tituly
strana 63

Tituly 
zaměřené 
na cílovou 
skupinu ŽENY
Skupina titulů, která cílí 
primárně na ženy, obsahuje 
jeden z nejčtenějších ženských 
týdeníků Blesk pro ženy, 
měsíčníky Blesk Hobby, 
Blesk Zdraví a Blesk 
Vaše recepty a dále pět 
křížovkářských titulů 
s různou periodicitou. 
Online servery zastupují této 
skupině internetový magazín 
o ženách a pro ženy 
Bleskprozeny.cz a web pro 
celou rodinu Bleskhobby.cz.  

Tiskové tituly
strana 40

Online tituly
strana 63

CROSSMEDIÁLNÍ 
a speciální projekty
Vydavatelství Czech News Center a.s. 
nabízí kromě standardních inzertních 
formátů také mnoho speciálních 
a na míru klientovi vytvořených 
projektů, jako například crossmediální 
projekty (Dobrý výrobek, Výrobek pro 
ženy, Xtip, Fan produkt a další), sms 
formáty, vlepy na titulní straně 
a atypické formáty inzerce.

Ochutnávka z čísla

www.abicko.cz/ochutnavka242014

TÉMA ČÍSLA

Malby Malby 
pravěkých lovcůpravěkých lovců

Modrá LEDModrá LEDModrá LED
Součástka, Součástka, 
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Ochutnávka z čísla

ZDE!

www.abicko.cz/ochutnavka242014
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Malby Malby 
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Hibernace
Cesta vesmírem ve spánku

Postavte si Postavte si 

ArcadeBotaArcadeBotaArcadeBota

PRŮŮŮŮŮŮŮPRŮVODCE KRAJI PANEMUŮPRŮVODCE KRAJI PANEMUŮVODCE KRAJI PAPAP NEMU

jeden z nejčtenějších ženských 

Říjen 2014

DŮM ❘ ZAHRADA ❘ PĚSTUJEME ❘ CHOVÁME

Trávy, 
které krášlí

Voňavý 
podzim
v kuchyni

Bleskový 
úklid 
na zahradě

Pet ra Janů
Po smrti muže začala 
od začátku a v novém bytě.bytě.
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Splatnost 

Faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení faktury.

Slevy 

Slevy se nesčítají.

DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Reklamace

Nárok na reklamaci zaniká dnem splatnosti faktury.

Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit smluvní cenu.  
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a pro-
spektové přílohy v  CZECH NEWS CENTER a.s. Tento 
ceník platí pouze pro komerční inzeráty a prospektové 
přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádko-
vých inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním 
či nadačním obsahem) ve zvláštních cenících.



Deník Blesk
Deník Blesk je nejprodávanější a nejčtenější 
celostátní titul v České republice. Přináší přehledné 
aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace 
z domova i ze světa, doplněné řadou fotografií 
a přehlednou infografikou. Velký důraz Blesk klade 
na obsáhlá servisní témata s praktickými radami 
a doporučeními.

Deník Blesk vychází od roku 1992.

Průměrný prodaný náklad: 256 549 ks
Čtenost: 1 122 000 čtenářů
Strana 6

Deník Aha!
Deník Aha! je druhý nejčtenější český bulvární deník. 
Klade důraz na rychlé, přesné a aktuální zpravodajství a hra-
vou formou přináší informace ze showbyznysu, zajímavosti 

a senzace z domova i ze zahraničí.

Průměrný prodaný náklad: 61 331 ks 
Čtenost: 251 000 čtenář
Strana 6

Nedělní Aha!
Rozšířené nedělní 
vydání Aha! obsahuje 
především aktuální 
zprávy z víkendových 
událostí a oddychové 
a zábavné zprávy ze 
světa showbyznysu.

Průměrný prodaný 
náklad: 57 735 ks
Čtenost: 184 000 
čtenářů
Strana 12

TV Mánie
Každou sobotu je součástí deníku Blesk časopis o televizi TV Mánie 
- vše ze zákulisí televize, příběhy hvězd a reportáže z natáčení pořadů.

Strana 12

Nedělní Blesk
Týdeník Nedělní Blesk je dlouhodobě nejsilnější titul 
na nedělním trhu. Kombinuje aktuální informace 
deníku s víkendovým čtením časopisového charakteru. 
Obsahuje rovněž televizní progra m na celý týden 
a velkou luštitelskou přílohu.

Průměrný prodaný náklad: 153 057 ks
Čtenost: 656 000 čtenářů
Strana 12

Blesk  
magazín TV
Blesk magazín, nejčtenější 
titul na trhu, klade důraz 
na zábavné čtení pro 
celou rodinu, rozhovory 
a fotografie s osobnostmi 
ze společnosti, sportu 
a politiky a přináší také 
podrobný televizní 
program s tipy na celý 
týden. 

Průměrný prodaný náklad: 
345 098 ks
Čtenost: 
1 344 000 čtenářů
Strana 10

Komerční příloha
Bezplatná příloha deníku Blesk vycházející z podstaty obsa-
hového marketingu. Je orientována na specifická,  
pro čtenáře zajímavá témata, na kterých s námi spolupracují 
odborníci i známé osobnosti.

Strana 9

Aha!TV
Aha! TV je čtvrteční příloha 
deníku Aha! s velkým TV 
programem na celý týden. 
Obsahuje zajímavé čtení 
o osobnostech ze světa 
showbyznysu, sportu, 
politiky i kultury. 

Průměrný prodaný náklad: 
77 864 ks
Čtenost: 388 000 čtenářů 
Strana 12

Horká linka 724 249 000 
tip@blesk.cz9 7 7 1 2 1 0 5 3 3 0 1 5 1 4 2 4 3

Máte pro nás tip?Počasí v Čechách
Více čtěte na straně 19 16�°C

Jeden soud za dru-
hým! Ten v Itálii ale bude 
Rychtáře bolet! 
Za loňské napadení matky Dome-
nica Martucciho dostal včera tvrdý 
trest a tučnou pokutu – v přepočtu 
560 tisíc korun!

Při simulaci záchrany 
člověka s ebolou se zjistilo, 
že biovaky netěsní! 
Svět má hrůzu ze zabijácké eboly, Česko 
čtyřikrát zachvátila panika. Blesk ale 
získal zprávu, která tvrdí, že vybavení zá-
chranářů může být vadné!

Zmátlo ho nové znače-
ní na křižovatce a byla z 
toho bouračka! 
Herec Jan Přeučil (77) se asi moc 
kochal a místo poklidné jízdy 
z toho byla bouračka. Napálilo 
do něj auto. Jak dopadl? Čtěte na straně 13
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Konec 
strachu 
z placení 

kartou

Blesk rozjel

nemusíte mít účet!

PENEZENKUJe anonymní! 
Bezpečná! 

A můžete s ní 

hradit nákup 
v obchodě 

i na internetu!
Čtěte na stranách 2, 3 a 4

První platební kartu, ke které
Příloha zdarma
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čera tvrdý 
v přepočtu 

Rychtář dostal
v Itálii 3 roky

Ebola: Biovaky
v ČR netěsní!

Čtěte na straně 8

Čtěte na straně 10

Exkluzivně: Máma vražedkyně, která zabila školáka

hlas!
Navedl ji

Stát se to mně,
vraha zaškrtím...

Čtěte na stranách 6 a 7anách 6 a 7

Mrtvý 
školák 
Petr (†16)

Vražedkyni Barboru 
Orlovou včera 

policejní eskorta 
dovezla k soudu 

v Jihlavě.

To je ONA!

Prezident Miloš Zeman: 

NEJČTENĚJŠÍ 
časopis v Česku

v roce 2014

Aňa 
Geislerová

Simona 
Krainová

Andrea 
Verešová

VÁNOČNÍ
DÁRKY 
ZDARMA

Dárek dle vlastního výběru dáváme ke každé 
objednávce nebo nákupu nad 500 Kč.

· www.tvproducts.cz · tel.: 380 405 888 · 
· více na straně 24 a 25 ·
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 INZERCE

oblečených

Františka rozhodla:

Jak se 
obléká IVA 
KUBELKOVÁ

Králík podle 
POHLREICHA

Vyhrajte nové CD 
VÁCLAVA NECKÁŘE
S podpisem!

TV PROGRAM OD 21. 11. DO 28. 11.

Tento výtisk je 
samostatně 
neprodejný

T t ýti k j

Číslo 47
21. 11. 2014

Františka
Čížková

BBE

50 nejlépe

Olga 
Menzelová

BMA1447001_TITUL FRANTISKA.indd   3 14.11.14   15:56

Moderátoři 
Borhyová 
& Koranteng

w
w
w
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Úterý 25. listopadu 2014                          číslo 275
UNIKLO 

Z TAJNÉHO 

DOKUMENTU

DRSNÁ
SMLOUVA
S NOVOU!

Co 
všechno 

jim 
zakázali?

STRANA 5

POZOR! UŽ VE ČTVRTEK

275

Speciální magazín  + kuchařka

16 nejlepších receptů
Cukroví, které se peče jako první!

Miloval 
Gotta!

Zemřel legendární 
trenér Tichonov (†84)

Ženatý herec 
Matásek (51)

STRANA 7

Randí 
se sexy
zrzkou!
A doma má 
manželku!››

STRANY 12 a 13

Sleva 1100 Kč 
na jízdném!

REVOLUCE V PRAŽSKÉ MHD

Odkdy to začne platit? ● Budou vám vracet peníze?í ?STRANA 4

Pes na 
vodítku 

– ZDARMA

● B do ám racet pentt

DARMA
Rodiče na mateřské 

– ZDARMA

9 7 7 1 2 1 4 8 9 9 0 1 8

1 4 2 7 5

2.    

 
 

NA PRVNÍ ADVENTNÍ VÍKEND 29. 11. – 30. 11. 2014
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Neděle 23. listopadu 2014             číslo 47

GOTTA!
Ornella a Kokta na 
večírku Amfory

 Opravdový příběh 
kmotra Mrázka (†47)

PODVEDL

První otevřená výpověď kněze:
Kněz M. FialaČlověk strhne kříž, řve, nadává...

VŠECHNA FAKTA POHROMADĚ

číslo 47

‹‹

STRANY 14 až 19

STRANY 
2 a 3

a na 

Poprvé jako pár! STRANA 4

Objevili jsme 
skanzen 

komunismu

bbbbjjjjeviiiilbjjeviilbbjjjjevviiiiliiiiiiii

Léta skrývané vymítání ďábla ve Vranově

STRANA 7

9
7
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INZERCE

10

KAŽDÝ TÝDEN NOVÝ MILIONÁŘ. BUDETE DALŠÍ?

23
01

97
/4

2

Superboháč
LÁĎA HRUŠKA:

Počasí
Čtěte na straně 51 11�°C Horká linka 

724 249 000 
tip@blesk.czMáte pro nás tip? 

9 7 7 1 2 1 0 8 7 7 0 0 3 1 4 0 4 5

15 Kčč. 45, ročník 23
www.blesk.cz9. LISTOPADU 2014

Čtěte na str. 4

Čtěte na str. 42 až 44

Unikátní speciál: Návrat do roku 1989

Vyvařil

milionu
3,5Čtětěěě t 42 ž 44

K poháru 
chybí 1 krok

Čtěte na str. 2 a 3

Fed Cup

si
a další jsou 

na cestě

Exhumace těla 
faráře Toufara

ČČtěte na str 2ČČČtěte na str 2

Proč 
ho StB 
umučila?

PARÁDA

23
01

96
/2

7

INZERCE

Dnešní
téma:

Čtěte na str. 18 a 19
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Kanada je na Barny ś 
Celadrin™ pyšná

      Chtěl
bych vanu pod
HVĚZDAMI

Komerční příloha deníku

Komerční přílohadeníku

ZÁŘÍ 2014

MODERNÍ
ZDARMA, SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ.

BYDLENÍ
Pravidla

ideální 
kuchyně

KAREL 
VOŘÍŠEK:

Ložnice

 jinak
100x

INZERCE

Tento výtisk 
je samostatně 
neprodejný

Číslo 47               Ročník IX  20. listopadu 2014

www.tvproducts.cz
tel.: 380 405 705   ●   více na str. 25 a 39

uctsuct

NÁRAMEK FUNNY

199,-
229440/16

INZERCE

Drsné přepadení 
jeho rodiny!

Pro své chlapy 
hoří láskou…

Herec 
David 

Suchařípa

Herečka
PAVLA 
TOMICOVÁ
měla být 
hvězdou
hudebních cen

Monika Absolonová
& Ilona Csáková

čočkový salát od herečky Lenky Kořínkové

hudebních cen

ZE SLAVÍKA JI

VELKÁ LUŠTĚNINOVÁ KUCHAŘKA

VYŠACHOVALI

Televizní program od 21. listopadu do 27. listopadu
Č

VVVVV

15. listopadu 2014, samostatně neprodejnéNEJLEPŠÍ ČASOPIS O ZÁKULISÍ TELEVIZNÍHO SVĚTA

Víme, co bude v OrdinaciPohled do zákulisí

SANDRA 
POGODOVÁ

SS
Patronkaro

čísla

Milenci po
30 letech

do zákulisí

Jak točí
Františka

Víme, 

a Šafránková
Hartl

Překvapivá 
žádost o ruku!

Představení skupiny titulů All 15+
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Sleva za počet opakování inzerátů

 počet výše slevy 

 od 3x 03 %

 od 6x 06 %

 od 9x 09 %

 od 12x 12 %

 od 15x 15 %

 od 18x 18 %

 od 21x 21 %

 od 24x 24 %

 od 27x 27 %

 od 30x  smluvně

Sleva za finanční objem

 objem Net Net výše slevy 

 od 500 tis. Kč 05 %

 od 1,5 mil. Kč 12 %

 od 2,5 mil. Kč 15 %

 od 3 mil. Kč 20 %

 od 4 mil. Kč 25 %

 od 5 mil. Kč smluvně 

Kombinační sleva

 počet titulů výše slevy

 2–3 tituly 05 %

 4–5 titulů 07 %

 6 a více titulů 10 %

 tisk + online 03 %

Sleva za floating

 floating výše slevy

 deník (v průběhu 14 dnů) 5 %

 týdeník (v průběhu 1 měsíce) 5 %

 měsíčník (v průběhu 2 měsíců) 5 %

Kombinační slevy se vztahují na inzerci stejného formá-
tu v  tištěných médiích pro jednoho klienta uskutečně-
nou v období 14 dnů.

Sleva za umístění inzerce ve specifikovaném časovém 
období.

Minimální formát pro uplatnění slevy je 1/6 strany. Platí při 
objednání stejného formátu v rámci jedné objednávky.

Slevy v rámci skupiny All 15+

4_
5

ABC ČR, 09/2014; Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN, 2. Q 2014 - 3. Q 2014 
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Blesk / Aha!    –    specifikace

Tisk

tisk ..................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír ............................................................................ novinový 45 g/m2 

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s.
Černokostelecká 613/145, 110 00 Praha 10 - Malešice  
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava

Formáty

rozměr zrcadla  .....................................263 mm šířka x 380 mm výška
středová dvoustrana  ...........................554 mm šířka x 380 mm výška
počet sloupců .........................................................................................7
mm na 1 straně ........................................................................2 660 mm
šířka sloupce  ................................................................................ 35 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................... 3 mm
počet sloupců 1 2 3 4 5 6 7
šířka v mm 35 73 111 149 187 225 263
pravidelný počet stran Blesku .....................................................20–32
pravidelný počet stran Aha!  .............................................................. 16
min. plocha inzerátu  ....................................................................30 mm
min. výška plošného inzerátu  .....................................................10 mm
min. plocha inzerátu v red. části  ..............................................740 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

3 pracovní dny před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

3 pracovní dny před uveřejněním.

Storno poplatky

7–4 pracovních dnů před uveřejněním  ....................................... 50 %
3 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Slevy za barvu

sleva za černobílou inzerci  ............................................................30 %
ČB + 1 barva  .................................................................................. 20 %
ČB + 2 barvy ...................................................................................  10 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 3 pracovní dny před 
uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za umístění v řádkové inzerci  ......................................................100 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za 2. stranu  .................................................................................... 200 %
za 3. stranu  .....................................................................................120 %
za titulní stranu   ............................................................................. 350 %
za poslední stranu  .........................................................................350 %

Zvláštní podmínky pro inzerci na poslední straně

Na poslední straně je možné inzerovat pouze v celostátním vydá-
ní. Umísťovat lze inzeráty s následujícími parametry: minimální ve-
likost inzerátu 200 mm, max. velikost inzerátu 560 mm, max. výška 
80 mm.

Zvláštní podmínky pro inzerci na straně 3

Na straně 3 je možné inzerovat pouze v celostátním vydání. Umís-
ťovat lze inzeráty s následujícími parametry: minimální velikost in-
zerátu 740 mm, maximální velikost inzerátu 1295 mm.

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Blesk – řádková inzerce vychází vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu.
Aha! – řádková inzerce vychází vždy v pondělí, ve středu a v pátek.

Výpočet ceny řádkové inzerce
Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou za  
1 řádek. Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.

Celostátní řádková inzerce

 1 řádek  / 30 znaků

 celostátní inzerce  celé Čechy celá Morava

Blesk - út, st, čt, so 352 Kč 251 Kč 136 Kč

Aha! - po, st, pá 231 Kč ––– –––
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Blesk / Aha!   –   formáty

podval A  7 sl. x 50 mm/263 x 50 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 485 100 Kč 122 850 Kč

pá 582 750 Kč 122 850 Kč

podval B 5 sl. x 75 mm/187 x 75 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 519 750 Kč 131 625 Kč

pá 624 375 Kč 131 625 Kč

1/3 strany na šířku 7 sl. x 120 mm/263 x 120 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 249 018 Kč 64 668 Kč

pá 298 822 Kč 64 668 Kč

1/4 strany A 4 sl. x 185 mm/149 x 185 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 220 798 Kč 57 086 Kč

pá 264 957 Kč 57 086 Kč

1/4 strany B 3 sl. x 185 mm/111 x 185 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 167 735 Kč 43 005 Kč

pá 201 282 Kč 43 005 Kč

1/4 strany na šířku 7 sl. x 90 mm/263 x 90 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 189 189 Kč 48 708 Kč

pá 227 027 Kč 48 708 Kč

1/6 strany  4 sl. x 145 mm/149 x 145 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 175 067 Kč 44 922 Kč

pá 210 081 Kč 44 922 Kč

1/8 strany A 3 sl. x 110 mm/111 x 110 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 100 370 Kč 25 676 Kč

pá 120 443 Kč 25 676 Kč

1/8 strany B 2 sl. x 185 mm/73 x 185 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 112 536 Kč 28 759 Kč

pá 135 043 Kč 28 759 Kč

1/8 strany na šířku 7 sl. x 50 mm/263 x 50 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 106 453 Kč 27 232 Kč

pá 127 743 Kč 27 232 Kč

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce

 Vkládaná čtyřstrana

4/1 strany  
1 – 263 x 380 mm,  2+3 – 554 x 380mm, 4 – 263 x 380 mm

Výpočet ceny vkládané čtyřstrany. Cenu vkládané čtyřstrany vypočítáte, když 
tištěný náklad vynásobíte sazbou za kus. Tištěný náklad na vyžádání sdělí inzert-
ní oddělení.

 Den  vydání  Blesk Aha!

 po, út, st, čt, so 308 Kč 78 Kč

 pá  370 Kč 78 Kč
1 mm/ 1 sloupec

 Blesk + Aha!     4,20 Kč/ks

1/1 strany  7 sl. x 380 mm/263 x 380 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 696 388 Kč 191 041 Kč
pá 835 666 Kč 191 041 Kč

2/1 strany  554 mm x 380 m

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 1 183 860 Kč 324 770 Kč
pá 1 420 632 Kč 324 770 Kč

junior page A  5 sl. x 270 mm/187 x 270 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 384 615 Kč 102 878 Kč

pá 461 538 Kč 102 878 Kč

1/2 strany na výšku A  4 sl. x 380 mm/149 x 380 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 433 048 Kč 115 433 Kč

pá 519 658 Kč 115 433 Kč

1/2 strany na výšku B 3 sl. x 380 mm/111 x 380 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 333 564 Kč 87 364 Kč

pá 400 277 Kč 87 364 Kč

1/2 strany na šířku 7 sl. x 185 mm/263 x 185 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 373 931 Kč 98 889 Kč

pá 448 718 Kč 98 889 Kč

1/3 strany na výšku 2 sl. x 380 mm/73 x 380 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 225 302 Kč 58 539 Kč

pá 270 362 Kč 58 539 Kč

junior page B  4 sl. x 220 mm/149 x 220 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 257 488 Kč 67 610 Kč

pá 308 986 Kč 67 610 Kč

TITULNÍ 

STRANA

TITULNÍ 

STRANA

ucho A 2 sl. x 56 mm/73 x 56 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 155 232 Kč 39 312 Kč

pá 186 278 Kč 39 312 Kč

TITULNÍ 

STRANA

ucho B 80 x 100 mm

Den  vydání  Blesk Aha!

po, út, st, čt, so 304 920 Kč 77 220 Kč

pá 366 300 Kč 77 220 Kč

TITULNÍ 

STRANA

Formáty na titulní straně

1 42  +  3
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Blesk / Aha!    –    regionální inzerce

  den vydání celé  Praha a střední severní západní východní jižní celá severní jižní Morava Brno
  Čechy Čechy Čechy Čechy Čechy Čechy Morava Morava a Brno 

 po, út, st, čt, so 184 Kč 134 Kč 47 Kč 42 Kč 43 Kč 35 Kč 128 Kč 61 Kč 68 Kč 45 Kč

 pá 216 Kč 158 Kč 58 Kč 50 Kč 51 Kč 42 Kč 155 Kč 70 Kč 84 Kč 53 Kč  

cena 
za 1 mm / 1 sloupec

Cena inzerce Blesk – výpočet z mm sloupce

Cena inzerce Aha! – výpočet z mm sloupce

  den vydání Čechy Praha a střední Morava 
   Čechy  

 po–so 52 Kč 43 Kč 44 Kčcena 
za 1 mm / 1 sloupec

Výpočet ceny plošné inzerce  - Blesk / Aha!

Cenu plošného inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou vašeho inzerátu v mi-
limetrech krát cena za 1 mm dle příslušné sazby.

Cenu panoramatického inzerátu vypočítáte, když vynásobíte 15 sloupců výškou vašeho inzerátu 
v milimetrech krát cena za 1 mm.

Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
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Komerční přílohy  / servisní témata   -   deník Blesk

Tisk

tisk ...............................................  magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost .......................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír  ....................................................................................  N+ 45 g/m2

Tiskárna Slovenská Grafia a. s. 
Pekna cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty

rozměr 1/1 strany na spad  ............................................ 215 x 280 mm
rozměr 1/1 strany na zrcadlo  ........................................ 198 x 260 mm
počet sloupců  ....................................................................................... 4
mm na 1 straně  ...................................................................... 1 040 mm
šířka sloupce  ...............................................................................  47 mm
mezera mezi sloupci  .................................................................  3,5 mm
překres pro ořez  ...........................................................................  5 mm

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací 
a postupů na straně 61.

Storno poplatky

45–17 pracovních dnů před uveřejněním ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 10 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ..........................................................................  25 %
za redakční stranu  ........................................................................ 100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 215 x 280 mm

1/1 strany na spad - 2. strana obálky  300 000 Kč

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 260 000 Kč

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 320 000 Kč

1/3 strany na šířku na zrcadlo 198 x 85 mm

120 000 Kč

1/2  strany na šířku na spad 215 x 138 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 198 x 128  mm

 140 000 Kč

1/4  strany klasická na spad 107 x 138 mm
1/4 strany klasická na zrcadlo 97 x 128  mm

 85 000  Kč

1/1 strany na spad 215 x 280 mm
1/1 strany na zrcadlo 198 x 260 mm

 250 000 Kč

Pravidelná servisní témata Blesk

Cena inzerce - příloha Práce a peníze

*Minimální velikost plošného inzerátu je 200 mm.  Pro servisní témata platí stejné specifikace jako pro deník Blesk.

  celostátní celé Praha celá
 inzerce Čechy a střední Čechy Morava

 246 Kč 147 Kč 106 Kč* 102 Kč

 ––– 149 Kč ––– 149 Kč

plošná inzerce 
1 mm / 1 sloupec
řádková inzerce  
1 řádek

Práce a peníze 
vychází každé pondělí
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Nemáte už dovolenou?

PRAHA (ja) – Máte už po velké dovo-
lené, ale ještě byste někam jeli? Udě-
lejte si prodloužený víkend v někte-
ré z evropských metropolí. Vyrazte 
třeba za nákupy a zábavou.

Podzimní výlet do 
Istanbulu je jako cesta 
do jiného světa. Z pod-
mračeného a chladné-
ho Česka do slunečného 
a vyhřátého velkoměs-
ta na hranici dvou kon-
tinentů. Návštěvníkům 
ze všech koutů světa tu 
učarují honosné památ-
ky jako je palác Topkapi, 
nebo chrám Hagia Sofi a 
(Boží moudrosti), mo-
derní architektura, ale 
především po tisíce let 
vyhlášené trhy. Nejen v 
nich, ale i v obchodech 
můžete o ceně smlou-
vat. Patří to k místním 
způsobům obchodu. I 
tam, kde mají ceny na-
psané na cenovkách, si 
můžete u kasy vysmlou-
vat slevu. 

Co vidět: Modrá mešita, 
Chrám Boží moudrosti, 
palác Topkapi, Cisterna 

Jerabatan, Archeologic-
ké muzeum.
Kam na nákupy: Tržiš-
tě Grand Bazaar, tržiš-
tě s kořením Eminonu, 
s čerstvým jídlem Ine-
bolu a Çarşamba, ob-
chodní centra Akmer-
kez, Akasya, Citys, Is-
tinye, Kanyon, luxusní 
čtvrť Nişantaşı, nebo tří-
da plná obchodů Istiklal.
Večírky: V jedné z řady 
restaurací a klubů na 
břehu Bosporu (Rei-
na, Blackk, Suada atd.), 
nebo v barech a klu-
bech především ve čtvr-
tích Beyoglu a Kadiköy 
spojených nejkratším 
metrem světa Tünel.

23. 10. – 26. 10., Avice-
nna**** se snídaní, letec-
ky, Invia, 13 990 Kč
23. 10. – 26. 10., Zürich**** 
se snídaní, letecky, Blue 
Style, 17 190 Kč

Nevadí vám cestování 
autobusem a  cestování 
po vlastní ose? Pak za ví-
kendový výlet nemusíte 
utratit. Autobusové lin-
ky z  Česka jezdí pravi-

delně i do Londýna, nebo 
Paříže. Musíte jen počí-
tat s tím, že místo pár ho-
din v letadle strávíte ces-
továním celou noc a  jen 
víkend vám nestačí. Ku-

příkladu u  Eurolines ale 
dostanete 2 jízdenky 
za  cenu jedné a  u  Stu-
dent Agency dostanou 
slevu studenti s ISIC kar-
tou.

Chcete si užít víkend, ale bojíte se návratu do práce 
po takovém cestování? Vyrazte poslední říjnový ví-
kend. V úterý 28. 10. je totiž státní svátek.

Ch i ží ík d l b jí á d á
Tip: Prodlužte si volno!

Víkend 
plný zážitků
Říjen a listopad jsou jed-
ny z nejlepších termínů pro 
výlety po Evropě. „Nejví-
ce klientů s námi na pod-
zim létá do Paříže, Londý-
na, Istanbulu, Říma a Bar-
celony,“ říká Jan Osúch z 

CK Fischer. „Roste ale také 
zájem o menší a méně zná-
má města, jako španělské 
Bilbao nebo Bruggy, měs-
to pralinek a čokolády,“ do-
dává Osúch. Blesk vám při-
náší několik tipů...

Podzimní Londýn 
láká návštěvníky 
světoznámými ga-
leriemi, rozlehlý-
mi parky i památka-
mi. Myslíte si, že ho 
znáte nazpaměť? 
Zkuste zájezd s prů-
vodcem – fotogra-
fem, který vás pro-
vede méně známými 
kouty Londýna a ješ-
tě vám pomůže udě-
lat nádherné snímky. 
Nebo si troufněte na 
organizovanou pro-
cházku od hospůdky 
k hospůdce.
Kam na nákupy: Uli-
ce Carnaby, Oxford 
Street, Regent Street, 
nebo Kings Road s lu-
xusními obchody. Ná-
kupní domy Primark, 

nebo Monki s levnou 
módou, nebo Muji s 
bytovými doplňky. 
Trhy Borough Market, 
Broadway Market.
Co vidět: Big Ben 
a Houses of Parlia-
ment, London Eye, 
The Tower, Hyde 
Park, Richmond Park 
(se stádem 600 jele-
nů), British Muse-
um, National Gallery, 
Tate Modern.

25. 10. – 28. 10., Ho-
tel Royal National*** 
se snídaní vč. české-
ho průvodce, letec-
ky, Fischer, 14 490 Kč
30. 10. – 2. 11., Ken-
sington Close **** se 
snídaní, letecky, In-
via, 14 200 Kč

Butiky, které diktují 
módu zbytku světa, mu-
zea a galerie s největ-
šími poklady světové-
ho umění, nebo projížď-
ky lodí po Seině. Tím láká 
jedno z nejnavštěvova-
nějších měst světa, Paříž.
Co vidět: Louvre, Cen-
tre Georges Pompidou, 
Musée d‘ Orsay, Eifello-
va věž, Palác ve Versail-
les, vrch Montmartre.
Kam na nákupy: Champs-

-Elysees, Rue de Rivo-
li, nebo Boulevard Hau-
ssmann s luxusními ob-
chody v čele s Printemps 
a Lafayettes, umělec-
ké obchody v Le Marais 
nebo bleší trh Les Puces 
de Montreuil nebo Mar-
ché St Ouen. Dobré ceny 
najdete i v outletech bu-
tiků a obchodů jako Ko-
okai, Promod, HM a Zara.
Večírky: Movitější mo-
hou vyrazit do klubů na 

Champs Elysees, míst-
ní ale častěji volí kavárny 
a kluby v okolí stanic 
metra Bastille a Ober-
kampf.

24. 10. – 26. 10., Grand 
Hotel Francais*** se 
snídaní, letecky, Invia, 
10 920 Kč
23. 10. – 26. 10., Paris Ei-
ff el Cambrone*** se sní-
daní, letecky, Blue Style, 
15 390 Kč

Ideální 
druhá dovolená: 

Tip: Ušetřete za cestu
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Zámecký víkend
4 dny v prvotřídním hotelu, polopenze, 
4 lázeňské procedury a 1 poukaz do kavárny
 cena 

4 100 K

 PODZIM V LÁZNÍCH PODĚBRADY!
INZERCE

CENA ZAHRNUJE: uvedené ceny jsou za ubytování ve
dvojlůžkovém pokoji, polopenze (snídaně a večeře), 

využití termálních bazénů v termálním parku a bazénů 
ve vybraném hotelu, zdarma používání županu, bohatý 

zábavný program pro děti a dospělé

POZNÁMKA: Pobytová taxa není zahrnuta v ceně, 
nabídka platí do obsazení určitých počtů pokojů
Pro další nabídky navštivte Vaši cestovní kancelář

nebo naše webové stránky.

TERME PTUJ
GRAND HOTEL PRIMUS****
24.10. – 2.11.2014
3=4 (4 x polopenze za osobu)

261€

dítě 
do 12 let 
ZDARMA

  +386 2 512 22 00    booking@shr.si
  www.sava-hotels-resorts.com
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CENA ZAHRNUJE: uvedené ceny jsou za ubytování ve
dvojlůžkovém pokoji, polopenze (snídaně a večeře), 

využití termálních bazénů v termálním parku a bazénů 
ve vybraném hotelu, zdarma používání županu, bohatý 

zábavný program pro děti a dospělé

POZNÁMKA: Pobytová taxa není zahrnuta v ceně, 
nabídka platí do obsazení určitých počtů pokojů
Pro další nabídky navštivte Vaši cestovní kancelář

nebo naše webové stránky.

TERME RADENCI
HOTEL IZVIR****
24.10. – 2.11.2014
3=4 (4 x polopenze za osobu)

198 €

TERME PTUJ
GRAND HOTEL PRIMUS****
24.10. – 2.11.2014
3=4 (4 x polopenze za osobu)

261€

TERME 3000-MORAVSKE TOPLICE
HOTEL TERMAL****
24.10. – 2.11.2014
3=4 (4 x polopenze za osobu)

204 €

dítě 
do 12 let 
ZDARMA

dítě 
do 12 let 
ZDARMA

dítě 
do 12 let 
ZDARMA

  +386 2 512 22 00    booking@shr.si
  www.sava-hotels-resorts.com

Termální lázně  
a aquaparky  

Slovinska!
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Cestování 
vychází sudý týden ve středu
Bydlení
vychází lichý týden ve středu

Jak bojovat proti 
vráskám v každém věku
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Po dvacítce
Začínají se objevo-
vat droboučké vrásky 
kolem očí, které jsou 
zatím málo viditelné. 
Říká se jim mimické a 
nejčastěji jsou vidět 
při smíchu. 
Jak pečovat o pleť: 
Po dvacátém roce ži-
vota stačí pleť večer 
dobře odlíčit, vyčistit 
a ošetřit hydratačními 
přípravky. Ke slovu by 
měl také přijít krém 
na oční okolí. Pokud 
svítí sluníčko, měla by 

žena používat make-
-up s UV ochranou. Ve 
třiceti už jsou vrásky 
zřetelnější, doporuču-
je se už používat kos-
metiku proti vráskám 
s obsahem např. kyse-
liny hyaluronové nebo 
s koenzymem Q10.

Po šedesátce
V tomto věku pleť 
ztrácí hlavně vlhkost, 
vrásky jsou už dost 
zřetelné a vytváří se 
záhyby. Pokožka je 
tenčí, objevují se póry 
a stařecké skvrny. Ale 
přestože kosmetika 
nenahradí např. bo-
tulotoxinové injekce 
a zákroky plastických 
chirurgů, dokáže stav 
pleti hodně zlepšit. 
Jak pečovat o pleť: 
Hydratovat a zase hyd-

ratovat:  a to přípravky 
určenými pro suchou 
zralou pleť. Ošetřovat 
se v tomto věku také 
musí speciální kosme-
tikou pigmentové (sta-
řecké) skvrny. Na noc 
se doporučují používat 
výživné krémy např. s 
kaviárem nebo man-
dlovým olejem. Od-
borníci radí starat se i 
o křehkou pleť kolem 
očí a používat výživné 
masky. 

Po čtyřicítce
Zralé ženy by už podle 
typu své pleti měly pou-
žívat tzv. anti-age (pro-
tistárnoucí) kosmetiku. 
Zapomínat by neměly 
ani na dostatečnou hyd-
rataci a pleťové masky. 
Jak pečovat o pleť: Zra-
lé pleti svědčí denní kré-
my s AHA kyselinami. Na 
noc se doporučují použí-

vat přípravky, které ob-
novují kolagen, například 
krémy s arganovým ole-
jem. Na čištění a odlíčení 
je velmi vhodná kosmeti-
ka na krémové bázi. Ne-
vysušuje a hydratuje po-
kožku. V tomto věku se 
mají používat i speciální 
protivrásková séra nebo 
kúry. 

Když je vám 

První vrásky se objevu-
jí už kolem pětadvacáté-
ho roku života. A jak žena 
stárne, přibývá jich stále 
víc. Ale pozor. Hodně zále-
ží na životním stylu, gene-
tice a taky kvalitní kosme-
tice, která dokáže vrásky 
zmírnit. 

„Některé přípravky chy-
bějící látky v pokožce pouze 
doplňují, jiné, takzvané »pří-
kazové« látky ovšem v po-
kožce dávají buňkám pokyn 
Začni ihned vyrábět tyto lát-
ky – například kolagen nebo 
vlastní tuk, kterým se vráska 
vyplní. Takové látky jsou ze 
všech nejefektivnější,“ říká 
Jana Štěpánková z české kos-
metické fi rmy RYOR. Jak se 
mění pleť s přibývajícím vě-
kem a co je dobré pro její 
údržbu podnikat?

Iva Dvořáková

➤ 45+ 
➤ 65+

➤ 25+ 

INZERCE

Paradentóza je zánět dásní 
způsobený patogenními 

mikroorganismy a spojený 
se ztrátou zubů i srdečními 

chorobami. Úlevu poskytují 
preparáty s Chytrou houbou Pythií. 

m
s

ch
preparáty

Chci jíst
Paradentóza je zánět dásní

svými zuby

Paní R. P. píše: „Jsem žena středního věku a paradentózou               
trpím již skoro 20 let. Minulý týden jsem byla u specialisty, 
který mi sdělil, že se mi tvoří choboty a že další operaci nedo-
poručuje. Od manžela jsem se dozvěděla o přípravku Chyt-
rá houba Pythie Bio Plus, který jsem si v lékárně zakoupila                                                                                                                         
a mám již za sebou třídenní aplikaci podle návodu. Téměř 
okamžitě mi přestaly krvácet dásně a trnout zuby. V aplikaci 
přípravku chci rozhodně pokračovat.“
Přípravky s chytrou houbou Pythium oligandrum pod ná-
zvem Bio Plus a Chytrá houba Pythie Bio Plus příznivě půso-
bí v ústní dutině při sklonu k zánětům dásní, pomáhají obno-
vovat zdravou mikrofl óru dutiny ústní a při čištění zubů pod-
porují rozrušování biofi lmů, které slouží jako vítaná útočiš-
tě patogenních mikroorganismů. Aplikace je možná ve formě                       
výplachových kůr vysoce ceněných dentálními hygieniky pro 
jejich dlouhodobé ochranné účinky až po dobu půl roku.

Přípravky s Chytrou houbou Pythium 
oligandrum řady BioPlus dostanete                                                                                     
v každé dobré lékárně. 
Vaše otázky, rádi odpovíme na telefo-
nu: 608 157 744 nebo pomocí e–mailu 
na pythium@pythium.cz  
Další podrobné informace získáte na 
našem webu www.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research and De-
velopment – BARD, s.r.o.
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Sko ice pat í odnepam ti k 
ov eným „p írodním lé i-

v m“, ale až v posledních letech 
se v dci stále více zabývají vý-
zkumy, týkajícími se p íznivého 
p sobení sko ice u pacient  se 
zvýšenou hladinou cukru v krvi. 
Sko ice totiž pom že zvýšit 
citlivost bun k k inzulínu. 
Inzulín pak lépe pracuje a upra-
vuje nám hladinu cukru a tuk  
v krvi bez nežádoucích výkyv  a 
zárove  snižuje nebezpe ný cho-
lesterol. T lo lépe využívá po-
travu a lépe ji spaluje.
Proto je sko ice vhodná jak pro 
ty, kte í trpí nadváhou, zvýšenou 
hladinou cholesterolu i zvýše-
ným krevním tlakem, což jsou tak 
zvané rizikové faktory ohrožující 
naše zdraví, tak i pro diabetiky.

Protože sko ice 
b žn  ne-
z k o n z u -
m u j e m e 
tak velké 
m n o ž s t v í , 
jak bychom 
pro své zdraví pot ebovali (zhru-
ba miska sko ice denn ), je velmi 
vhodné ji užívat ve form  extrak-
tu v dopl cích stravy. Pro vyšší 
ú inek m že být navíc kombi-
nována s dalšími látkami pro 
snížení hladiny cukru v krvi jako 
nap íklad s kyselinou alfa-li-
poovou a chromem. 
Tuto kombinaci látek obsahu-
je nap íklad oblíbený dopln k 
stravy Dialevel. Dialevel m -
žete zakoupit v lékárnách nebo 
na www.dialevel.cz.
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TRÁVENÍ V POHODĚ
Stále rostoucí počet lidí trápí 
poruchy trávení , které se pro-
jevují nárazově i dlouhodobě. 
Mohou být signálem určité-
ho onemocnění, často však 
odborné vyšetření žádnou 
konkrétní příčinu problému 
neodhalí. 

Výskyt trávicích poruch je čet-
nější u starších osob a obecně 
v letním období, kdy se čas-
těji setkáváme se zkaženými 
potravinami. 

Přípravek GastroKit má úžas-
nou schopnost nejen rychle 
ulevit od problému, ale i posí-
lit správné fungování trávící 
soustavy a tím předcházet 
opakovaným epizodám nechu-
tenství, pálení žáhy, bolestí 
břicha, průjmu a dalších zná-
mek poruch trávení bez zná-

mé příčiny. GastroKit pomáhá 
příležitostně, jeho pravidelné 
užívání však významně zlep -
ší celkový stav zažívacího 
ústrojí.

Doplněk stravy GastroKit 
obsahuje pouze přírodní rost-
linné látky, jejichž historie 
užívání při trávicích obtížích 
sahá tisíce let zpět.

Vedle lékáren lze GastroKit 
zakoupit též ve VitaCentru, 
Jindřišská 5-pasáž nebo 
dobírkou na bezplatné infolince 
800 900 995 či www.bwy.cz
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ZdravíZdraví
Příští
speciální
vydání 
na téma
ZDRAVÍ
vyjde
6. 11. 2014

Právě v prodeji!

Lékař na vaší straněékař na vaší straně
„MÁM DÁT VÝPOVĚĎ?“

Otestujte se!

Posilujte

superpotravin 

50

Simona
KRAINOVÁ
o dietách 
a andělech

Naučte se dýchat,
OMLÁDNETE

Poslouchejte 
SVÉ SNY,

SiSiSi
KKR

OMLÁDN

SSSS
KK

* jak se oblékat * co vařit * kde nakupovat
VYZKOUŠENÝCH TRIKŮ

Hrozí vám syndrom vyhoření.

10 

na vrásky

Víme, co 
vám POMŮŽE

BŘICHO
 jako balón

10 superpotravin na vrásky
Naučte se dýchat, omládnete
Simona Krainová o dietách a andělech

+++
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ZdravíZdraví

Zdraví 
vychází každý čtvrtek
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Tyhle novinky budete potkávat cestou do práce

Z Paříže rovnou do garáže
PAŘÍŽ (ja) – Na rozdíl od konceptů, 
supersportů a limitovaných edic, kte-
ré se ukázaly na autosalonu v Paříži, 
tahle auta na našich silnicích a v ga-
rážích určitě brzy uvidíte. Už jejich 
současné verze jsou populární a no-
vinky z Paříže je v mnohém předčí.

Zvnějšku je dynamičtější a 
odvážnější než dříve a inte-
riér se posunul o třídu výš. 
Zkrátka dělá dojem, že sedíte 
v mnohem větším autě. Čím 
ale nová corsa uchvacuje, je 
moderní výbava.
Nechybí v ní systém samo-
činného parkování doplněný 
kamerou, sledování mrtvého 
úhlu zrcátek nebo již dříve na-
bízené vyhřívání volantu a se-
dadel. Multimediální systém 
IntelliLink nabídne všechny 

moderní funkce včetně zrca-
dlení aplikací mobilu. Standar-
dem bude asistent rozjezdu 
do kopce, příplatkový systém 
Opel Eye bude číst značky, hlí-
dat jízdní pruhy, samočinně 
přepínat dálková světla a va-
rovat před kolizí.

Motory poskytnou výkon 
od 51 kW u 1,2litrového čtyř-
válce po 85 kW u litrového tří-
válce. Naftové motory 1,3litro-
vé čtyřválce CDTI přichází s 55 
a 70 kW.

Úložné prostory: Pitný režim v pohodě
Vejde se 

1,5l lahev s 
vodou, schrán-
ka na výstraž-

né vesty

Vejde se
0,5l lahev s 
vodou, malá 

přihrádka

Držák te-
lefonu nebo 

až 2 0,5l lahví 
vody

Síť-
ky na za-

fi xování za-
vazadel

Vejde se 
1l lahev 
s vodou

Síťky 
na drob-

nosti

Vejde se 
1,5l lahev s 
vodou, od-
padkový 

koš

Odhad ceny: od 254 900 Kč

Dravější a sportovnější Hyundai i20

Luxusní prcek Opel Corsa

Malý městský hatchback 
vyrostl do krásy. Je širší, 
delší a také nižší než jeho 
předchůdce. I díky pro-
pracovanému designu tak 
vypadá mnohem spor-
tovněji než starší verze
I interiér je prostornější. 
Vpředu budou mít kolem 
sebe dost místa i dlouhá-
ni. Kufr o objemu 326 lit-
rů je jen o malinko men-
ší než u nové fabie. Hy-
undai i20 dostane i nové 
motory. Základní zážeho-
vý čtyřválec 1,25 l může 
mít výkon 55 nebo 62 kW, 
čtrnáctistovka potom 74 
kW. Vznětový tříválec 1,1 
l o výkonu 55 kW by měl 
mít spotřebu jen 3,2 l/100 
km, čtyřválcový turbodie-
sel nabídne 66 kW.

Odhad ceny: 
199 900 Kč

Praktická kráska
Škoda Fabia Combi

Odhad ceny: od 194 900 Kč

Jeden z nejpopulárněj-
ších vozů Česka má pa-
rádního nástupce. A kro-
mě podmanivého a mo-
derního vzhledu nabídne 
i řadu dalších novinek. 
Třeba rekordní místo v 
kufru, které ze základního 
objemu 530 litrů může-
te rozšířit až na 1395 litrů. 
Můžete sklopit opěráky i 
dělený sedák! Interiér na-
rostl do všech směrů. Asi 
nejcitelněji v oblasti loktů, 
kde přibyly 2 centimetry.
Nová fabia bez problé-
mů komunikuje i s mobil-

ními telefony. Ať už pře-
nesením plochy mobilní-
ho telefonu na obrazov-
ku multimediálního pane-
lu, takže můžete sledovat 
navigaci z telefonu, nebo 
možností procházet fotky 
z dovolené. Pomocí speci-
ální aplikace zas na telefo-
nu můžete sledovat aktu-
ální rychlost vozu, spotře-
bu nebo náklady provozu.
Benzinové motory budou 
mít od 44kW u litrového 
tříválce do 81 kW u 1.2 TSI. 
Tříválcové TDI od 66kW 
do 77 kW.

Spolupráce 
s časopisem 

Fo
to

 S
vě

t 
m

ot
or

ů,
 Š

ko
da

 a
ut

o,
 s

co
m

Příplatko-
vá mezipod-
laha rozdělí 

kufr

Vyjímatel-
né přihrádky 
na roztřídění 

nákupu

Nová i20 má dravé křivky a 
prostornější interiér.

V corse ohromí pohodlné 
sedačky a tolik místa, že 

bychom si troufl i i na delší 
cesty.

Malá corsa 
učaruje moderním 

vzhledem i 
luxusní výbavou 

uvnitř.

22
23

64
/1

26

INZERCES

Auto-moto 
vychází každé úterý

OBÁLKY

      Chtěl
bych vanu pod
HVĚZDAMI

Komerční příloha deníku

Komerční přílohadeníku

ZÁŘÍ 2014

MODERNÍ
ZDARMA, SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ.

BYDLENÍ
Pravidla

ideální 
kuchyně

KAREL 
VOŘÍŠEK:

Ložnice

 jinak
100x

Po rozvodu cestuju
SKROMNĚJI

GÁBINA 
PARTYŠOVÁ:

ČERVEN 2014

ZDARMA, SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ.ZDARMA, SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ.ZDARMA, SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ.

NEJLEPŠÍ
DOVOLENÁ

pro 
kardiaky
Pojištění 
na cesty 

Jistota, 
která nesmí 

chybět

Letní 
rady 

Komerční příloha deníku

V ložnici máme 

Komerční příloha deníku

ZDARMA, SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ.

ÚSPORY
Teplo,
které vás

nezruinuje

Moderní 
koupelna 

šetří vodou

ŘÍJEN 2014

ENERGIE&LISTOPAD 2013

ZDARMA, SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ.

Komerční příloha deníku

LISTOPAD 20LIS 01LISTOPAD 2013LISLISTOPAD 2013

ZZDARMA, SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ.

Komerč&CHRIPKAˇ
NACHLAZENÍ

Přechodit 
chřipku?
HOTOVÝ 
HAZARD!
OTUŽOVÁNÍ

UTUŽUJE 
IMUNITU

  Nemoc mě
skolí, když jsem

UNAVENÁ

IVA KUBELKOVÁ: 
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Blesk magazín TV  /  Aha!  TV   –   specifikace

Tisk

tisk  ..............................................  magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................ plná - na všech stranách (CMYK)
papír (Blesk magazín TV)  ..............................................  SC/B 52 g/m2

papír (Aha! TV)  ..................................................................  N+ 45 g/m2

Tiskárna Slovenská Grafia a. s., Pekna cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty Blesk magazínu TV

rozměr 1/1 strany na spad  ............................................ 215 x 280 mm
rozměr 1/1 strany na zrcadlo  ........................................ 198 x 260 mm
počet sloupců  ....................................................................................... 4
mm na 1 straně  ...................................................................... 1 040 mm
šířka sloupce  ...............................................................................  47 mm
mezera mezi sloupci  .................................................................  3,5 mm
překres pro ořez  ...........................................................................  5 mm

Formáty Aha! TV

rozměr 1/1 strany na spad  ............................................ 195 x 244 mm
rozměr 1/1 strany na zrcadlo  ........................................ 181 x 228 mm
počet sloupců  ....................................................................................... 4
mm na 1 straně  .........................................................................  976 mm
šířka sloupce  ...............................................................................  43 mm
mezera mezi sloupci  ....................................................................  3 mm
překres pro ořez  ...........................................................................  5 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

24–17 pracovních dnů před uveřejněním .....................................50 %
16 pracovních dnů a méně ...........................................................100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 10 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
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TI
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Blesk magazín TV  /  Aha! TV   –   formáty

Zkratky:
BM - Blesk magazín TV, AM - Aha! TV

BM 2/1 strany na spad  430 x 280 mm
BM 2/1 strany na zrcadlo 410 x 260 mm
AM 2/1 strany na spad 390 x 244 mm
AM 2/1 strany na zrcadlo 374 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 560 000 Kč 197 000 Kč

BM 1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm
AM 1/1 strany na spad - 2. strana obálky 195 x 244 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 440 000 Kč 155 000 Kč

2. 

STRANA 

OBÁLKY

BM 1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm
AM 1/1 strany na spad - 3. strana obálky 195 x 244 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 410 000  Kč 135 000  Kč

3. 

STRANA 

OBÁLKY

BM 1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm
AM 1/1 strany na spad - 4. strana obálky 195 x 244 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 485 000 Kč 165 000  Kč 

4. 

STRANA 

OBÁLKY

BM junior page na zrcadlo 128 x 198 mm
AM junior page na zrcadlo 113 x 181 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 280 000 Kč 99 000 Kč

BM 1/2 strany na šířku na spad  215 x 138 mm
BM 1/2 strany na šířku na zrcadlo 198 x 128 mm
AM 1/2 strany na šířku na spad 195 x 121 mm
AM 1/2 strany na šířku na zrcadlo 181 x 113 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 219 000  Kč 77 000 Kč

BM 1/2 strany na výšku na spad  107 x 280 mm
BM 1/2 strany na výšku na zrcadlo  97 x 260 mm
AM 1/2 strany na výšku na spad 97 x 244 mm
AM 1/2 strany na výšku na zrcadlo  89 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 219 000 Kč 77 000 Kč

BM 1/3 strany na výšku na spad  76 x 280 mm
BM 1/3 strany na výšku na zrcadlo  66 x 260 mm
AM 1/3 strany na výšku na spad 67 x 244 mm
AM 1/3 strany na výšku na zrcadlo  59 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 155 000  Kč 55 000 Kč

BM 1/3 strany na šířku na spad  215 x 94 mm
BM 1/3 strany na šířku na zrcadlo  198 x 85 mm
AM 1/3 strany na šířku na spad 195 x 82  mm
AM 1/3 strany na šířku na zrcadlo  181 x 74 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 155 000 Kč 55 000 Kč

BM 1/8 strany A na zrcadlo 97 x 63 mm
AM 1/8 strany A na zrcadlo 89 x 55 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 49 000 Kč 17 000 Kč

BM 1/8 strany na šířku na spad 215 x 40 mm
BM 1/8 strany na šířku na zrcadlo  198 x 30 mm
AM 1/8 strany na šířku na spad  195 x 35 mm
AM 1/8 strany na šířku na zrcadlo 181 x 27 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 67 000 Kč 23 000 Kč

BM logo v TV programu A 33 x 27 mm 
AM  logo v TV programu A 43 x 18 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 27 000 Kč 9 000 Kč

BLESK
MAgAZÍN AHA! TV

P
R

O
g

R
A

M

A

TI
P

B
LE

SK
U

P
R

O
g

R
A

M

A

T
V

T
V

BM logo v TV programu C 30 x 81 mm 

 Blesk magazín TV

 27 000 Kč 

BLESK MAgAZÍN

P
R

O
g

R
A

M
P

R
O

g
R

A
M

P
R

O
g

R
A

M

P
R

O
g

R
A

M
P

R
O

g
R

A
M

P
R

O
g

R
A

M

TI
P

Y
B

LE
SK

U

C

BM 1/1 strany na spad 215 x 280 mm
BM 1/1 strany na zrcadlo 198 x 260 mm
AM 1/1 strany na spad  195 x 244 mm
AM 1/1 strany na zrcadlo 181 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 365 000 Kč 130 000 Kč

BM logo v TV programu B 40 x 58 mm 
AM logo v TV programu B 89 x 42 mm 

 Blesk magazín TV Aha! TV

 57 000 Kč 19 000 Kč

BLESK
MAgAZÍN AHA! TV

P
R

O
g

R
A

M

B

TI
P

B
LE

SK
U

P
R

O
g

R
A

M

T
V

T
V

B

BM 1/4 strany A na spad  107 x 138 mm
BM 1/4 strany A na zrcadlo  97 x 128 mm
AM 1/4 strany A na spad  97 x 121 mm
AM 1/4 strany A na zrcadlo 89 x 113 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 124 000 Kč 43 000 Kč

BM 1/4 strany na výšku na spad  57 x 280 mm
BM 1/4 strany na výšku na zrcadlo 47 x 260mm
AM 1/4 strany na výšku na spad  51 x 244 mm
AM 1/4 strany n výšku na zrcadlo 43 x 228 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

 124 000 Kč 43 000  Kč

BM 1/4 strany na šířku na spad  215 x 73 mm
BM 1/4 strany na šířku na zrcadlo 198 x 63 mm
AM 1/4 strany na šířku na spad  195 x 63 mm
AM 1/4 strany na šířku na zrcadlo  181 x 55 mm

 Blesk magazín TV Aha! TV

   124 000 Kč 43 000 Kč

BM Víkendová Trefa  430 x 280 mm

 Blesk magazín TV

 265 000 Kč 
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TI
SK

Nedělní Blesk  /  Nedělní Aha!  /  TV Mánie   –   specifikace

Tisk

tisk  ....................................................  novinový rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................ plná - na všech stranách (CMYK)
papír  .......................................................................... novinový 45 g/m2

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s.
Černokostelecká 613/145, 110 00 Praha 10 - Malešice
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava

Formáty

rozměr zrcadla  .....................................188 mm šířka x 253 mm výška
středová dvoustrana  ...........................396 mm šířka x 253 mm výška
počet sloupců ........................................................................................ 5
mm na 1 straně  ...................................................................... 1 265 mm
šířka sloupce  ............................................................................ 35,2 mm
mezera mezi sloupci  ....................................................................  3 mm
počet sloupců 1 2 3 4 5
šířka v mm 35,2 73,4 111,6 149,8 188
min. plocha inzerátu  ..................................................................  30 mm
min. výška plošného inzerátu  ...................................................  10 mm
min. velikost inzerátu v red. části ............................................ 300 mm

Podklady

Podklady v  elektronické podobě dle technických specifikací  
a postupů na straně 61. 
 

Uzávěrka pro objednávky

5 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

5 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–6 pracovních dnů před uveřejněním ......................................50 %
5 pracovních dnů a méně .............................................................100 %

Slevy za barvu

sleva za černobílou inzerci ............................................................ 30 %
ČB + 1 barva .................................................................................... 20 %
ČB + 2 barvy .................................................................................... 10 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 3 pracovní dny před 
uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za 4. stranu obálky ...........................................................................50 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu   .............................................................................350 %
za poslední stranu ..........................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Výpočet ceny řádkové inzerce
Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou za  
1 řádek. Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.

 1 řádek  / 30 znaků

 celostátní inzerce 

Nedělní Blesk 176 Kč

Nedělní Aha! 115 Kč

Celostátní řádková inzerce v Nedělní Blesku a Nedělním Aha!
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TI
SK

Nedělní Blesk  /  Nedělní Aha!  /  TV Mánie   –   formáty

1/1 strany  5 sl. x 253 mm/188 x 253 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

291 732 Kč 135 240 Kč 291 732 Kč

1/3 strany na šířku 5 sl. x 82 mm/188 x 82 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

98 744 Kč 45 608 Kč 98 744 Kč

1/2 strany na výšku A 3 sl. x 253 mm/116,6 x 253 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

179 105 Kč 82 725 Kč 179 105 Kč

1/4 strany B 2 sl. x 125 mm/73,4 x 125 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

60 049 Kč 27 736 Kč 60 049 Kč

1/2 strany na šířku  5 sl. x 125 mm/188 x 125 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

147 849 Kč 68 289 Kč 147 849 Kč

1/5 strany na výšku 1 sl. x 253 mm/35,2 x 253 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

60 933 Kč 28 144 Kč 60 933 Kč

1/4 strany A 3 sl. x 125 mm/111,6 x 125 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

89 619 Kč 41 394 Kč 89 619 Kč

1/4 strany na šířku  5 sl. x 61 mm/188 x 61 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

73 771 Kč 34 074 Kč 73 771 Kč

1/6  strany  3 sl. x 70 mm/111,6 x 70 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

53 119 Kč 24 535 Kč 53 119 Kč

junior page  3 sl. x 152 mm/111,6 x 152 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

118 012 Kč 54 508 Kč 118 012 Kč

1/2 strany na výšku B  2 sl. x 253 mm/73,4 x 253 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha! TV Mánie

120 634 Kč 55 719 Kč 120 634 Kč

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce

 Nedělní Blesk Nedělní Aha! TV Mánie

1 mm/sloupec 223 Kč 103 Kč 223 Kč

ucho   73,4 x 59 mm

Nedělní Aha!  71 263 Kč
TITULNÍ 

STRANA

ucho 93,4 x 61,5 mm

Nedělní Blesk  154 288 Kč
TITULNÍ 

STRANA

ucho  92,7 x 32,3 mm

TV Mánie 121 770 Kč
TITULNÍ 

STRANA

Nedělní Trefa   396 x 253 mm + 93 x 61 mm

Nedělní Blesk  Nedělní Aha!

350 000 Kč 165 000 Kč

TITULNÍ 

STRANA+

Formáty na titulní straně
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TI
SK

Nedělní Blesk  /  Nedělní Aha!   –   regionální inzerce

  Nedělní Blesk Nedělní Aha!
 

 celé Čechy celá Morava celé Čechy celá Morava

 120 Kč 108 Kč 72 Kč 35 Kč
cena 
za 1 mm / 1 sloupec

Cena inzerce – výpočet z mm sloupce

Výpočet ceny plošné inzerce 

Cenu plošného inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou vašeho inzerátu v mi-
limetrech krát cena za 1 mm dle příslušné sazby.

Cenu panoramatického inzerátu vypočítáte, když vynásobíte 15 sloupců výškou vašeho inzerátu 
v milimetrech krát cena za 1 mm.

Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy   -   All 15+

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

Deník Blesk a deník Aha!  ............................ 3 dny před uveřejněním
Blesk magazín TV a Aha! TV  .....................10 dnů před uveřejněním
Komerční přílohy  ........................................10 dnů před uveřejněním

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Místa dodání prospektových příloh

Deníky Blesk a Aha!

ČECHY
CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Praha
Černokostelecká 145
110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Blesk magazín TV (BM) a Aha! TV (AM)

CZECH PRINT CENTER a. s., provoz. Praha
Černokostelecká 145, 110 00 Praha 10 - Malešice,
tel.: 225 283 111

Komerční přílohy

CZECH PRINT CENTER a. s., provoz. Praha
Černokostelecká 145, 110 00 Praha 10 - Malešice,
tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

MORAVA
CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111
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Prospektové přílohy   –   All 15+

Deník Blesk
Deník Aha!

Formát Blesk a Aha! zrcadlo 263 x 380 mm.
Formát papíru A3 297 x 420 mm.

Do deníku Blesk a deníku Aha! lze vkládat reklamní materiály, jako 
jsou letáky, prospekty a katalogy.

Formáty vkládaných příloh

Minimální formát vkladu: A5 = 148 x 210 mm.
Maximální formát vkladu: A4 = 210 x 297 mm.

Formáty a gramáž papíru pro jednotlivé listy

Minimální gramáž papíru A5: 150 g.
Minimální gramáž papíru pro list většího formátu – až do  A4: 
135 g/m2/matný papír, 150 g/m2/lesklý papír.
Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedenou hodno-
tou, musí být tato příloha jednou přeložena (na A5).

Formáty a gramáž papíru pro dvoulisty

Formát A5/4 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 
100 g/m2.
Formát A4/4 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 
80 g/m2.

Formáty a gramáž papíru pro vícestranné přílohy

A5 minimální rozsah 16 stran – gramáž použitého papíru nesmí 
být nižší než 60 g/m2.
A4 minimální rozsah 8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být 
nižší než 52 g/m2.

Hmotnost vkládané přílohy

Celková hmotnost přílohy by neměla překročit 100 g.

U příloh, které jsou formátově mezi A4 a A5 a nejde u nich o úhlo-
příčné zmenšení, je bezpodmínečně nutná tisková zkouška na zá-
kladě dodaných vzorků.

Jako vkládané přílohy do deníků jsou vyloučené:

•  přílohy ve tvaru leporela/harmoniky,
•  přílohy s vnější klopou, 
•  přílohy, na kterých je zvenčí cokoliv dalšího nalepeno, 
• přílohy 3D.

Blesk magazín TV
Aha! TV

Formát Blesk magazínu TV 215 x 280 mm.
Formát Aha! TV 195 x 244 mm.

Do Blesk magazínu TV lze vkládat, všívat či vlepovat reklamní ma-
teriály (letáky, karty, kupóny, plakáty, prospekty a katalogy). 
Do  Aha! TV lze vkládat jen jednoduché reklamní materiály, jako 
jsou letáky a prospekty.

Nepřípustné přílohy

Přílohy nesmí bránit následnému strojovému vkladu těchto 
magazínů do deníků, takže se vylučují:

• přílohy nalepované či našívané na obálku magazínu,
•  přílohy všívané, vkládané či vlepované, které by svou tloušťkou 

narušily tvar magazínu,
• všechny přílohy 3D a přílohy, jejichž součástí jsou vzorky 3D,
• přílohy zafóliované.

Přílohy vkládané

Minimální formát do Blesk magazínu TV: 148 x 210 mm.
Maximální formát do Blesk magazínu TV: 205 x 270 mm.
Minimální formát do Aha! TV: 148 x 210 mm.
Maximální formát do Aha! TV: 185 x 235 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát do Blesk magazínu TV: 60 x 80 mm.
Maximální formát do Blesk magazínu TV: 185 x 250 mm.
Gramáž papíru: od 120 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky pro Blesk magazín TV: 
105 x 148 mm (dodat v čistém formátu s přídavkem na ořez 3 mm 
v hlavě/nohách podle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříz-
nutá, bez přefalcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky pro Blesk magazín TV:  
215 x 280 mm (dodat v pracovním formátu 220 x 286 mm, složka 
v hlavě neproříznutá s přídavkem na ořez 3 mm, zadní přefalc mi-
nimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Komerční přílohy

Formát komerční přílohy 215 x 280 mm.
Do magazínu lze vkládat jen jednoduché reklamní materiály, jako 
jsou letáky a prospekty. 

Přílohy vkládané

Minimální formát: 148 x 210 mm.
Maximální formát: 205 x 270 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.



SPORT MAGAZÍN
Sport magazín je páteční suplement 
deníku Sport. Jeho součástí jsou exkluzivní 
rozhovory a zajímavá témata, ale i řada 
pravidelných rubrik. K nejoblíbenějším 
patří Sportovní hi-tech, v níž čtenářům 
představujeme poslední výstřelky ze světa 
sportovního oblečení i náčiní. Oblíbený je 
i Facebook hvězd, Můj styl či rubrika Auto. 
Součástí magazínu je i televizní program 
s důrazem na sportovní přenosy.

Průměrný prodaný náklad: 44 449 ks.

Čtenost: 332 000 čtenářů.
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SVĚT MOTORŮ
Svět motorů, publicisticko-zpravodajský 
týdeník a nejprodávanější motoristický titul, 
nabízí široké spektrum auto-moto témat 
a aktualit s orientací na české prostředí. 
Informace podané srozumitelnou formou 
využije fanda, profesionál i sváteční řidič. 
Svět motorů podrobně testuje nejnovější 
a nejžádanější modely na trhu a srovnává 
je, každý týden nabízí přehled aktuálně 
zlevněných modelů a stejně důkladně 
se věnuje ojetým automobilům. Zároveň 
přináší nejnovější informace z dopravní 
problematiky, rady na cesty a servisní 
návody, které si na autě zvládne udělat
 každý sám.

Průměrný prodaný náklad: 33 552 ks.
Čtenost: 179 000 čtenářů.
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REFLEX
Prestižní společenský týdeník Refl ex, který vychází již od roku 1990,  jde vždy k jádru 
věci a neuhýbá před konfrontací. Inteligentnímu čtenáři předkládá originální a neotřelý 
pohled na aktuální společenská, kulturní i politická témata; představuje české i světové 
osobnosti v prestižních interview a nabízí nové úhly pohledu na svět i životní styl. Refl ex je 
již dvě desítky let časopisem výrazných a originálních autorů, fotografů i přispěvatelů. Unie 
vydavatelů třikrát po sobě uznala kvalitu Refl exu opětovným udělením 1. místa a titulem 
Časopis roku v kategorii Společenský časopis.

Průměrný prodaný náklad: 58 130 ks. Čtenost je 268 000 čtenářů. Strana 32

GEO
Měsíčník GEO je prestižní magazín pro 
každého se zájmem o svět ve všech jeho 
souvislostech. GEO je značka žurnalistické 
kvality v obsahu i kvalitní fotografi cké 
dokumentaci. Soustředí se na obsáhlé, 
impulzivní a vzrušující zpravodajství, ukazuje velké události, 
změny, příběhy a vše krásné a tajuplné na planetě Zemi. 
GEO si zakládá na investigativních, pečlivě zpracovaných 

a do hloubky jdoucích příbězích.        Strana 35

NEDĚLNÍ SPORT
Kompletní sportovní zpravodajství ze sobotního dění najdou fanoušci jedině 
v tomto titulu. Noviny přinášejí původní informace i důkladné rozbory před 
nedělními velkými sportovními akcemi a čtenáři zde najdou také řadu exkluzivních 
rozhovorů a reportáží ze sportovního zákulisí. Důležitou součástí Nedělního 
Sportu je i kompletní statistický servis a výjimečné sportovní fotografi e.

 Průměrný prodaný náklad: 25 070 ks.
 Čtenost: 171 000 čtenářů.
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SPORT
Deník Sport jsou už 60 let jediné sportovní noviny v Česku. Redakce nejlepších 
sportovních redaktorů připravuje každý den silný a pestrý obsah, který si přečte více než 
čtvrt milionů fandů. Sport otevírá kauzy, přináší zajímavé rozhovory a reportáže, využívá 
toho, že jeho redaktoři jsou přímými účastníky všech důležitých sportovních akcí a znají 
jejich zákulisí. Nedílnou součástí Sportu jsou 
i statistiky a dynamické fotografi e. Sport také 
odvážně a jednoznačně komentuje sportovní 
dění v Česku i v zahraničí. Využívá k tomu jak 
svoje autory, tak slavné sportovní osobnosti. 
Sport má také pravidelné přílohy a páteční Sport 
magazín.

Průměrný prodaný náklad: 38 359 ks.

Čtenost: 258 000 čtenářů.
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SPORT GÓÓÓL!
Sport Góóól! je fotbalový měsíčník pro 
mladé. Časopis obsahuje kratší texty o sportu, 
sportovcích, sportovní zajímavosti i fórky, to 
vše v dynamické grafi ce, doplněné exkuzivními 
fotografi emi. Hlavním zaměřením časopisu 
je fotbal, ale čtenáři v něm naleznou i zprávy 

a novinky ze světa motorismu, hokeje 
či dalších sportů, a to ve formě 
nekritického pohledu bez zbytečných 
analýz a statistik. Samozřejmostí je také 
propojení s webem a Facebookem.

Průměrný prodaný náklad: 12 603 ks.
Čtenost: 104 000 čtenářů.
Strana 25

AUTOPROFI
Měsíčník AutoProfi , časopis profesionálů 
v motorismu, přináší aktuální, podrobné 
a praktické  informace týkající se 
nákladních a užitkových automobilů, 
autobusů, návěsové techniky, příslušenství, 
náhradních dílů. Sleduje oblast servisní 
a garážové techniky, vybavení servisů 
a pneuservisů. Poskytuje informace 
o nových lakovacích technologiích 
a trendech formou odborných témat, 
reportáží a rozhovorů. Čtenáři si cení 
kvalitních fotografi í a odbornosti článků, 
u představovaných či testovaných vozidel 
podrobných technických parametrů. Titul 

se opírá o dvacetiletou tradici.
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AUTO TIP
Auto TIP, to je čtrnáctidenní porce 
aktuálních a kvalitních auto-moto 
informací s velkou sekcí věnovanou 
tajným projektům automobilek 
a minimálně dvěma srovnávacími 
testy. To vše doplněné kvalitními 
velkoformátovými fotografi emi. 
Časopis je členem skupiny Auto
Europe, která uděluje prestižní titul H 

Golden Steering Wheel. Vazba na německý Auto 
Bild zaručuje pravidelný přísun článků, které jsou 
v českých médiích skutečně originální a dávají 
Auto TIPu jasnou konkurenční výhodu.

 Průměrný prodaný náklad: 21 140 ks.
 Čtenost: 131 000 čtenářů.
 Strana 27

Představení titulů skupiny MUŽI
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Sleva za počet opakování inzerátů

 počet výše slevy 

 od 3x 3 %

 od 6x 6 %

 od 9x 9 %

 od 12x 12 %

 od 15x 15 %

 od 18x 18 %

 od 21x 21 %

 od 24x 24 %

 od 27x 27 %

 od 30x  smluvně

Sleva za finanční objem

 objem Net Net výše slevy 

 od 200 tis. Kč 05 %

 od 500 tis. Kč 12 %

 od 800 tis. Kč 15 %

 od 1 mil. Kč 20 %

 od 1,5 mil. Kč 25 %

 od 2 mil. Kč smluvně 

Kombinační sleva

 počet titulů výše slevy

 2–3 tituly 05 %

 4–5 titulů 07 %

 6 a více titulů 10 %

 tisk + online 03 %

Sleva za floating

 floating výše slevy

 deník (v průběhu 14 dnů) 5 %

 týdeník (v průběhu 1 měsíce) 5 %

 14deník (v průběhu 1 měsíců) 5 %

 měsíčník (v průběhu 2 měsíců) 5 % 

Kombinační slevy se vztahují na inzerci stejného formá-
tu v  tištěných médiích pro jednoho klienta uskutečně-
nou v období 14 dnů.

Minimální formát pro uplatnění slevy je 1/6 strany. Platí při 
objednání stejného formátu v rámci jedné objednávky.

Slevy v rámci skupiny MUŽI

16_
17

Galatasaray Průhonice, Real Lískovec… 
Slavné dresy v nižších soutěžích

 7

doplněk stravy  

Artrofit
s vitamínem C
je vhodný pro:

střední a vyšší 
věkové kategorie
sportovce
lidi s nadváhou

®

www.dacom.cz
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SLEDUJTE                 SPORTOVNÍ DĚNÍ NA

15 Kč

„Sparta je klub, který pro mě splňuje všechno. 
Jsem v ní spokojený a nic mi nechybí.“ 

„Neschovávám se. Vždy jsem se snažil být 
tahounem, aby se na mě ostatní mohli spolehnout.“

 „Je to mimofotbalová věc, která by částečně mohla 
ovlivnit vztahy v reprezentaci. Ale byl to spíš hec.“

 O SVÉ MOTIVACI: 

 O LETENSKÉM TÝMU: 

 O PŘESTŘELCE VÁCHA-PILAŘ:

Musím být
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Velký rozhovor s hvězdou Sparty i reprezentace

TO JE RADOST!
Oslav gólů i vítězství 
si Bořek Dočkal 
užívá dosyta. 
Bude to tak i zítra
v utkání Evropské 
ligy s Neapolí? 
„Nemyslím si, že je 
nemožné ji porazit,“ 
říká.
FOTO SPORT: 
MICHAL BERÁNEK

český fotbalDNES S PŘÍLOHOU

2 a 3

Rekordožrout MESSI!
Dal hattrick – a v Lize mistrů už má 74 gólů

7

www.isport.cz
EZSKÉ VYDÁNÍ

 Čtenost: 171 000 čtenářů.
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doplněk stravy  
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„Sparta je klub, který pro mě splňuje všechno. 
Jsem v ní spokojený a nic mi nechybí.“ 

„Neschovávám se. Vždy jsem se snažil být 
tahounem, aby se na mě ostatní mohli spolehnout.“

 O SVÉ MOTIVACI: 

 O LETENSKÉM TÝMU: 

 O PŘESTŘELCE VÁCHA-PILAŘ:

Musím být

DOČKAL

Velký rozhovor s hvězdou Sparty i reprezentace

23. listopadu 2014  www.isport.cz

SLEDUJTE             SPORTOVNÍ DĚNÍ NASLEDUJTE              SPORTOVNÍ DĚNÍ NA

nedělní
15 Kč ROČNÍK X  ČÍSLO  47

15. KOLO
SYNOT LIGY

BANÍK 1
JABLONEC 2FK

Baumit

LIBEREC 2
JIHLAVA 2

SPARTA 4
Č. BUDĚJOVICE 0

TEPLICE 1
DUKLA 0 

BRNO 1
PŘÍBRAM 0

16 a 17

POHODÁŘ 
GUDAS

14 a 15

Lafata s Dočkalem řádili, Sparta se minimálně na den dostala před Plzeň
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Připomínalo to manévry, které více než sedm tisíc 
diváků nadchly. Fotbalisté Sparty nasázeli Českým 
Budějovicím čtyři góly a pod všemi byl podpis dvou 
střelců: dvě trefy si připsal David Lafata, stejný 
nášup přihodil Bořek Dočkal. A moc nechybělo, aby 
se stali autory hattricku. „Chyběla mi čtvrtinka,“ 

poznamenal Lafata k zahozené tutovce po nahrávce 
Pavla Kadeřábka. To Dočkala „obrala“ o tříbrankový 
zápis tyč. „Třeba už taková šance nikdy nebude,“ 
ulevil si druhý z hrdinů večera. Na smutek ale nebyl 
prostor. Letenští poskočili na první místo, Jablonec je 
druhý. Jak dnes odpoví Plzeň?

HRDINY
SÓLO PRO DVA

DAVID 
LAFATA

BOŘEK
DOČKAL

22
góly góly

2 a 3

ROSBERG ŽÁDÁ O POMOC
Poslední GP rozhodne o titulu, Němec chce zlomit Hamiltona

BITVA V F1 VRCHOLÍ
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Drsňáka
dělám 

v podstatě
rád

 „Je to mimofotbalová věc, která by částečně mohla 

český fotbalDNES S PŘÍLOHOUDNES S PŘÍLOHOUDNES S PŘÍLOHOUDNES S PŘÍLOHOU

2 a 32 a 3  „Je to mimofotbalová věc, která by částečně mohla 

Divoké historky ze zákulisí 

nejlepší hokejové ligy 

Tento výtisk je samostatně neprodejný

číslo 47 / ročník XVIII. 
21. listopadu 2014
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Divoké historky ze zákulisí 

nejlepší hokejové ligy 

Inovace návěsů

TÉMA:
AUTOBUSY 
CNG

LUV z HannoveruLUV H

Scania Van Hool Exqui.City
á ě ůůů

PŘEDSTAVUJEME

Volvo Dual Clutch a FH16, část 2JÍZDNÍ DOJMY

NOVINKY

Setra 
511, 515, 
516 a 519

JÍZDNÍ 
DOJMY

P R O S I N E C  2 0 1 4  R O Č N Í K  X X I I  C E N A  5 9  K Č

Finále 
Optifuel 
Challenge

á
SOUTĚŽ

S C A N I A  A  B I O N A F T A  C Z E C H B U S  2 0 1 4  P Ř E D  D A K A R E M
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Připomínalo to manévry, které více než sedm tisíc 

nášup přihodil Bořek Dočkal. A moc nechybělo, aby 
se stali autory hattricku. „Chyběla mi čtvrtinka,“ 
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TÜV Report 2015: 226 modelů v přehledu spolehlivostiTÜV Report 2015: 226 modelů v přehledu spolehlivosti

BMW 1 Sport 
Cross
Sport 
Cross

Mazda 2
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Řídili jsme

Opel Corsa

O krále českých SUV Škoda Yeti vs. Hyundai ix35

4x4x kompaktní 
kombi
kompaktní 
kombi

Škoda Fabia 1.4 TDI

Škoda Octavia vs. Opel Astra vs. Peugeot 308 vs. Honda Civic

SEMA 
Las Vegas

tuningové
hostilo

orgie

Největší novinka 
konečně v testu!
Největší novinka 
konečně v testu!

v Bazaru 
Corsa D+
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Škoda Octavia vs. Opel Astra vs. Peugeot 308 vs. Honda Civic
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 Opel Astra  Peugeot 308  Honda Civic

Závodní 
trabant 
s karavanem

Vše o tahání přívěsů

1.6 MPI od Audi
škodovek

Skoda Fabia III
První velký test

  Spočítejte si
aaa

  Vyzkoušeli jsme speciální 

Lidé se zajímavými auty

Jak řídí herec
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Vydra
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Špionáž 
Richard Sorge – Stalinův  
ztřeštěný agent v dalekém Tokiu

Réunion 
Sopečný ostrov je malou  
havají v Indickém oceánu

Hominidé 
Sex & maminčini mazánci  
aneb Společenský život bonobů

Reformní škola 
Čemu se ve Svazijsku učí chudé 
i bohaté děti z 63 zemí světa

Zaříkávači koní Moderní 
kovbojové mění tvář Montany o b j e v o v a t  a   c h á p a t  s v ě t kovbojové mění tvář Montany 

Oceány

Expedice do bermudského trojúhelníku:
zmizelé lodě, tvorové skrývající se v hlubinách  

a záhada lesů chaluh v Sargasovém moři

Oceány
Portréty pěti dílů světového oceánu s jejich zázraky
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trabant 
s karavanem

Lidé se zajímavými autyLidé se zajímavými autyLidé se zajímavými auty

ztřeštěný agent v dalekém Tokiu

Réunion 
Sopečný ostrov je malou 
havají v Indickém oceánu

Oceány

Expedice do bermudského trojúhelníku:
zmizelé lodě, tvorové skrývající se v hlubinách 

a záhada lesů chaluh v Sargasovém moři
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MATĚJ HOLLAN

DOBRO 
U KORYTA

ROZHOVOR S BUŘIČEM 

BRNĚNSKÝ NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
PŘESTÁVÁ PAŘIT A SLIBUJE: 
ZAČNU CHODIT DO PRÁCE!

RECESISTÉ VŠECH 
ZEMÍ, SPOJTE SE!
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Sleva za umístění inzerce ve specifikovaném časovém 
období.
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Deník Sport    –    specifikace

Tisk

tisk ...................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír ............................................................................ novinový 45 g/m2 

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s.
Černokostelecká 613/145, 110 00 Praha 10 - Malešice  
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava - Hrabová

Formáty

rozměr zrcadla  .................................... 263 mm šířka x 380 mm výška
středová dvoustrana  .......................... 554 mm šířka x 380 mm výška
počet sloupců ........................................................................................ 6
mm na 1 straně ....................................................................... 2 660 mm
šířka sloupce  .............................................................................40,5 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................... 4 mm
počet sloupců 1 2 3 4 5 6
šířka v mm 40,5 85 129,5 174 218,5 263
pravidelný počet stran  ....................................................................... 20
min. plocha inzerátu  .........................................................1 sl. x 30 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

4 pracovní dny před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

4 pracovní dny před uveřejněním.

Storno poplatky

8–5 pracovních dnů před uveřejněním  ...................................... 50 %
4 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Slevy za barvu

sleva za černobílou inzerci  ............................................................30 %
ČB + 1 barva  .................................................................................. 20 %
ČB + 2 barvy ...................................................................................  10 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 4 pracovní dny před 
uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu   ..............................................................................350 %
za poslední stranu  .........................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Pravidelná příloha ČESKÝ HOKEJ úterý

Statistiky, příběhy a rozhovory 
ze všech hlavních  
hokejových soutěží.

Pravidelná příloha ČESKÝ FOTBAL středa

Statistiky, příběhy a rozhovory 
z nižších fotbalových  
soutěží v Čechách i na Moravě.

Pravidelná příloha SPORT SHOW pondělí až sobota

Pravidelná rubrika ze života 
sportovních hvězd - vztahy, 
skandály, zajímavosti.

Pravidelná příloha LIgA NA VÍKEND pátek

Nová pravidelná páteční rubrika 
přináší kompletní aktuální informace 
o Synot lize.

S mustangem jsem 
dal přes DVĚ STĚ

22 pátek 21. listopadu 2014 www.isport.cz

Sport show  Pravidelná rubrika ze života sportovních hvězd

„V jednom závodě je to 
samozřejmě pitomost, ale 
představte si, kdyby to bylo 
ve třech závodech a někdo 
by měl možnost získat 150 
bodů. Ti zatracení idioti to 
tak ale nechtěli.“ 
Boss F1 Bernie Ecclestone se zlobí na šéfy týmů, kteří prý 
nepochopili jeho záměr s udělováním dvojitých bodů.  

Maskovaný Vettel 
děsil spolujezdce

Představte si, že si jdete do servisu 
vyzvednout auto po výměně pneu-
matik z letních na zimní. Umaštěný 
a zarostlý automechanik vám řekne, 
že s vámi provede testovací jízdu. Ná-
sledně dupne na plyn a s vozem začne 
předvádět ďábelské kousky. Z šílené-
ho řidiče se nakonec vyklubal čtyřná-

sobný šampion formule 1 Sebastian 
Vettel!
Němec si zahrál ve skryté kameře 
a takhle děsil nic netušící zákazníky 
servisu. Obyčejného automechanika 
zahrál na jedničku. Kromě dokonalého 
maskování, pro něž mu vycpali i pupek, 
nasadil Sebastian přízvuk a dokonce 

předstíral, jak ho bolí záda, když usedal 
do vozu. „Moc mě to bavilo. Hodně jsem 
se nasmál už při líčení, když jsem dostal 
tu paruku a ještě vousy,“ řekl Vettel. 
Moc se ale nebavily jeho „oběti“. Dlouho 
musely rozdýchávat jízdu plnou adrena-
linu, kterou už jen tak nezažijí. Nakonec 
mu samozřejmě odpustily. (pv)

Lewis Hamilton se před  
odletem do Abú Zabí, kde se 
mezi ním a Nikem Rosber-
gem rozhodne o letošním 
titulu mistra světa F1, po-
chlubil fotkou se svým 
buldokem Roscoem. „Vždyc-
ky je těžké rozloučit se s nej-
lepším kámošem,“ napsal lídr 
šampionátu. Vzápětí přidal 
fotku své přítelkyně, zpěvač-
ky Nicole Scherzingerové, 
s obřím medvědem. Ten byl 
ovšem pouze plyšový. 

Nejlepší světový skifař Ondřej Synek je velkým fanouškem   

LEWIS má kámoše buldoka, NICOLE jen plyšáka

MARTIN HAŠEK

Kolik mustangů doma 
máte?

„Mám jednoho mustanga 
z  roku 2008. Koupil jsem ho 
hned po olympiádě v Londýně, 
investoval jsem do toho celou 
tu olympijskou odměnu. Pak 
jsem ještě chtěl koupit jedno-
ho takhle starého, ale zatím ho 
nemám kam dát, tak jsem to 
musel odložit.“
Blíží se další olympiáda 
v Riu, takže už víte, co 
byste dělal s případnou 
prémií?

(smích) „Tak mám ještě hy-
potéku, takže nemůžu mít na-
bouchanou garáž. Uvidí se. Ale 
líbilo by se mi to...“
Vyrážíte i na srazy fanouš-
ků značky?

„Je to spíš taková víkendová 
záležitost, ale najezdím čtyři, 

pět tisíc na  rok. Občas výlety 
děláme, je to spíš na odreago-
vání. S ženou jezdíme na výlety, 
na jih, na sever, kam se dá.“
Jezdíte rychle, nebo se spíš 
kocháte krajinou?

„Jak kdy. Koukám se po kra-
jině a někdy jedu i rychle.“
Jako třeba na ruzyňském 
letišti?

„To bylo na jaře, padesát let 
po  vzniku mustangu. Byl to 
sraz, tam se dalo jezdit hodně 
rychle.“
Na kolik jste ručičku tacho-
metru vytočil?

„Tam se jede ke dvěma stům. 
Ono bylo mokro, takže rozjezd 
byl pomalejší, ale na  konci se 
jede přes dvě stě.“
Jaké to je?

„Dobrý... Já se nebojím, tak-
že nemám problém. Na motor-
ce jezdím od deseti let, v autě 
od dvanácti. První řidičák jsem 

si udělal hned v patnácti, takže 
už mám něco naježděno. V pat-
nácti na  motorce mě srazila 
paní, od té doby strašně před-
vídám a koukám na řidiče. Sna-
žím se jezdit s rozumem, zvlášť 
když jedu s  dětmi. Ty vozím 
obvykle v oktávii, kterou mám 
na denní ježdění.“ 
Čím vám učarovaly zrovna 
mustangy?

„Tak nějak se mi vždycky lí-
bily. Mojí ženě se taky líbí. Pak 
jsme si řekli, že bychom si ho 
mohli koupit. Napřed jsme si 
koupili dva modely, teď máme 
ještě jednoho v garáži. Teď jsme 
dostali třetí model, možná to 
ještě doplníme...“
Máte nějaký svůj sen?

„Nad tím jsem nikdy nepře-
mýšlel. Hezké jsou ty srazy. Ne-
dávno jsem nemohl na největší 
sraz v republice. Mrzelo mě to, 
ale rodina je přednější.“

Co to je za umaštěného a drzého servisáka? Čtyřnásobný šampion formule 1!

NA OLYMPIÁDĚ v Londýně získal Ondřej 
Synek už druhé olympijské stříbro. Kromě 
toho má doma tři tituly mistra světa. 
FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK

Když potřetí vyhrál titul mistra světa, veslař Ondřej Synek (32) 
za to mimo jiné dostal model klasického Fordu Mustang. Král 
skifařů chová v srdci pro tuhle značku velkou vášeň a ještě 
radši než angličáky má opravdová auta.

SEBASTIAN VETTEL v dokonalém maskování.
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pravidelná příloha deníku Sport
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GÓLMAN MAREK ŠTĚCH DAL PŘEDNOST SPARTĚ PŘED ANGAŽMÁ                   VE WATFORDU

NOVINKA
KAŽDÝ PÁTEK

Na svém kontě měl už paradoxně 
reprezentační start, ale teprve 
nedávno si připsal i ten ligový. 

Marek Štěch jako sedmnáctý gólman 
Sparty (v české lize celkově 196.) nastou-
pil do  utkání na  hřišti Slovácka (2:0), 
které mu vyšlo náramně. „Byl to pro 
mě super začátek. Vyhráli jsme a navíc 
udrželi čisté konto, což je pro gólmana 
třešnička na  dortu. Jsem moc rád, že 
to takhle vyšlo,“ říká čtyřiadvacetiletý 
brankář, jenž přišel z anglického Yeovilu.

Budete chytat i v sobotu proti 
Českým Budějovicím?

„To zatím nevím. Netuším, jestli Čibi 
(David Bičík – pozn. autora) bude v po-
hodě. Ještě jsem s trenérem nemluvil. 
Ale bylo by super, kdybych mohl od-
chytat ještě pár zápasů. Určitě by mi to 
pomohlo. Poslední dvě sezony jsem byl 
v zápasovém vytížení, hrál dva zápasy 
v týdnu…“
A ve Spartě moc nehrajete. 
V podzimní části jste si připsal 
pouze čtyři starty. Je to velké 
zklamání?

„Na  Letnou jsem se vracel s  tím, že 
chci chytat. Ale v  momentě, kdy jsem 
podepisoval smlouvu, jsem nevěděl, 

PARTNEŘI SYNOT LIGY

MAREK ŠTĚCH
Narozen: 16. července 1990 (24 let) 

v Praze
Pozice: brankář

Klub: Sparta (od 2014)
Hráčská kariéra: mládež Sparty 

(2002–2006), mládež West Hamu 
(2006–2008), West Ham (2008–2012), 
Wycombe (hostování, 2009), Bourne-
mouth (hostování, 2009), Yeovil Town 
(hostování, 2011), Leyton Orient (hos-

tování, 2012), Yeovil Town (vše Anglie, 
2012–2014)

Reprezentace: 1 zápas/0 gólů
Úspěchy: postup do druhé anglické ligy 

(Yeovil), český Superpohár (Sparta)

PAVEL 
JANEGA
redaktor deníku Sport

pavel.janega@cncenter.cz

Zkušený brankář, který chytal 
v Tottenhamu. Vypadalo to, že bych se 
do  branky moc nedostal. A  já nechtěl 
jít někam, kde bych nehrál. A  protože 
jsem druhou anglickou ligu chytal, 
tak jsem se nechtěl dostat do pozice, že 
bych ve stejné soutěži, byť v jiném klu-
bu, seděl na lavičce. Proto jsem si vybral 
Spartu, která se nedala odmítnout.“
Na Letné jste podepsal smlouvu 
na tři roky. Máte dohodu 
s trenérem nebo vedením klubu, 
že by vám odchod povolili, pokud 
nebudete mít odchytaný určitý 
počet zápasů?

„Abych řekl pravdu, tak jsem se 
o  tom s  nikým nebavil. Šanci jsem 
teď dostal. Uvidíme, jak to bude dál. 
Ale kdybych nechytal, určitě si s nimi 
sednu a  promluvíme si. Uvidím, jaký 
budou mít názor a jak se rozhodnou.“
Co vám působení ve Spartě dává?

„Tréninky s  Pavlem Srníčkem jsou 
jiné, než jako jsem zažil během po-
sledních dvou let. Kvalitnější. Cítím, 
že se zlepšuji. Hlavně ve hře nohama. 
V Anglii to bylo o nakopávání, tady se 
hraje levá – pravá. Kopací technika je 
v  současnosti u  gólmana to nejdůle-
žitější. Podívejte se na  Manuela Neu-
era, to je vlastně další obránce. Zlepšil 
jsem také čtení hry. V Anglii jste zalez-
lý spíš v bráně, tady musíte být vysoko 
za obránci a být připravený na balony, 
které mezi nimi mohou projít.“

2
kdo ještě přijde. Nakonec klub angažoval 
zkušeného Čibiho a mě jako talentova-
ného brankáře, jestli to takhle můžu říct. 
Ani jeden z nás netušil, kdo bude hrát. 
Neříkám, že je to velké zklamání, ale ur-
čitě bych chtěl odchytat víc zápasů. Jako 
brankář potřebujete nastupovat. A  tak 
doufám, že dostanu víc šancí.“

Jak vám bylo, když jste poslouchal 
trenérova slova o tom, že sezonu 
začnete jako dvojka?

„Dozvěděli jsme se to hned, jak 
jsme se vrátili ze soustředění. Sedli 
jsme si a trenéři nám na rovinu řek-
li, že v  brance začne Čibi. Že já budu 
chytat pohárové zápasy a ať jsem při-
pravený, kdyby se něco Čibimu stalo. 
Vzal jsem to. Nemá cenu, abyste z toho 
byl zklamaný. Řekl jsem si: v pohodě, 
budu muset makat dál, a když dosta-
nu šanci, tak musím potvrdit, že na tu 
jedničku mám.“
Šanci jste teď dostal po zranění 
Davida Bičíka. Naznačuje vám 
trenér, že byste už v brance zůstal?

„To bych neřekl. Bavili jsme se jen 
po  zápase na  Slovácku a  říkal, že byl 
spokojený.“
Uvažoval byste o odchodu, 
kdybyste si měl znovu sednout 
na lavičku?

„Zatím jsem nad tím nepřemýšlel. 
Počkám do konce roku. Až se vrátíme 
do přípravy, teprve potom uvidíme, jaká 
bude moje pozice. Podle toho se rozhod-
nu. Ve Spartě jsem ale jen pět měsíců, 
takže bych hned nechtěl chodit na hos-
tování. Chci ukázat tady, co je ve mně. 
Chci chytat zápasy. Ale kdybych měl 
být dvojkou i  příští sezonu, tak bych 
o odchodu asi uvažoval.“
Preferoval byste návrat do Anglie?

„Vždycky jsem říkal, že kdybych měl 
jít na hostování, tak bych se na Ostrovy 
chtěl vrátit. Bral bych i třetí anglickou 
ligu, protože je kvalitní. Vytíženost je 
tam velká. Kdyby se taková nabídka na-
skytla, upřednostnil bych Anglii.“
Neozývají se už nějací zájemci?

„Akorát jsem mluvil s  trenérem 
brankářů Yeovilu. Hlavní kouč mu ří-
kal: Co Mára? Nechytá? Tak to bychom 
ho mohli vzít zpátky. (směje se) Jsou to 
takové malé spekulace, spíš ze srandy.“
V létě jste přitom odmítl nabídku 
Watfordu, což se teď může někomu 
zdát divné. V čem byla horší?

„Byla to podobná situace jako 
ve  Spartě. Také hledali dva brankáře 
a rozhodovali se, koho vezmou na post 
jedničky. S  agentem jsme si říkali, že 
do Watfordu asi přijde Heurelho Gomes. 

Dva zásahy si připsal Marek Štěch 
v ligové premiéře v dresu Sparty 

při výhře 2:0 nad Slováckem.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ II

Odchod? Až se v lednu 
vrátíme do přípravy, 
tak teprve potom 
uvidíme, jaká bude 
moje pozice. Podle 
toho se rozhodnu.

Do Sparty přestoupil s tím, že chce pravidelně chytat. Proto 
odmítl nabídku Watfordu. Jenomže jeho plány rozprášilo 
rozhodnutí trenérů hned na začátku sezony. Marek Štěch 
prohrál souboj o pozici brankářské jedničky a dosud si připsal 
pouze čtyři starty, jeden v Synot lize. Mezi tři tyče se dostal 
především až v posledních duelech, protože se zranil David 
Bičík. Štěch by rád šanci využil a v brance Sparty zůstal.

PARADOX.
Dříve než se objevil Marek Štěch 

v brance Sparty při ligovém duelu, byl 
v přípravě i jejím kapitánem a ještě 
předtím si připsal premiérový start 

v A-týmu reprezentace...
FOTO SPORT: PAVEL MAZÁČChtěl bych 

V BRANCE 
ZŮSTAT

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

3 dny před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Místa dodání prospektových příloh

ČECHY
CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Praha
Černokostelecká 145
110 00 Praha 10 - Malešice 
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

MORAVA
CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava - Hrabová
Tel.: 596 668 111
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Deník Sport    –    formáty

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce

 Den  vydání  Sport

 po, út, st, čt, so 125 Kč

 pá  145 Kč
1 mm/sloupec

 Vkládaná čtyřstrana
4/1 strany  
1 – 263 x 380 mm,  2+3 – 554 x 380mm, 4 – 263 x 380 mm

Výpočet ceny vkládané čtyřstrany. Cenu vkládané čtyřstrany vypočítáte, když 
tištěný náklad vynásobíte sazbou za kus. Tištěný náklad na vyžádání sdělí inzert-
ní oddělení.

 Sport     4,20 Kč/ks

1/1 strany 6 sl. x 380 mm/263 x 380 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 242 098 Kč
pá 276 197 Kč

junior page 5 sl. x 316 mm/218,5 x 316 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 175 475 Kč
pá 200 189 Kč

2/1 strany  554 mm x 380 m

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 411 567 Kč
pá 469 535 Kč

Řádková inzerce vychází vždy v úterý a ve čtvrtek.

Výpočet ceny řádkové inzerce
Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou za  
1 řádek. Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.

Celostátní řádková inzerce

1 řádek  / 40 znaků

 út, čt :   83 Kč

1/2 strany na šířku 6 sl. x 185 mm/263 x 185 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 128 195 Kč
pá 146 250 Kč

1/2 strany na výšku  3 sl. x 380 mm/129,5 x 380 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 129 119 Kč
pá 147 305 Kč

1/4 strany na šířku 6 sl. x 90 mm/263 x 90 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 65 134 Kč
pá 74 308 Kč

1/4 strany A 3 sl. x 185 mm/129,5 x 185 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 65 766 Kč
pá 75 029 Kč

1/6 strany na výšku  2 sl. x 185 mm/85 x 185 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 44 067 Kč
pá 50 273 Kč

1/6 strany na šířku 3 sl. x 120 mm/129,5 x 120 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 43 855 Kč
pá 50 032 Kč

1/8 strany   2 sl. x 140 mm/85 x 140 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 32 709 Kč
pá 37 316 Kč

1/3 strany na výšku 2 sl. x 380 mm/85 x 380 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 87 424 Kč
pá 99 738 Kč

1/3 strany na šířku 6 sl. x 120 mm/263 x 120 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 86 381 Kč
pá 98 547 Kč

podval 6 sl. x 50 mm/263 x 50 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 168 750 Kč
pá 195 750 Kč

TITULNÍ 

STRANA

ucho B  80 x 100 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 112 500 Kč
pá 130 500 KčTITULNÍ 

STRANA

ucho A 2 sl. x 40 mm/85 x 40 mm

Den  vydání  Sport

po, út, st, čt, so 43 704 Kč
pá 51 239 Kč

TITULNÍ 

STRANA

1 42  +  3
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Deník Sport    –    regionální inzerce

Cena inzerce – výpočet z mm sloupce

  den vydání celé Čechy celá Morava

 po, út, st, čt, so 75 Kč 48 Kč

 pá 82 Kč 58 Kč

cena 
za 1 mm / 1 sloupec

Výpočet ceny plošné inzerce 

Cenu plošného inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou vašeho inzerátu  
v milimetrech krát cena za 1 mm dle příslušné sazby.

Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
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Sport magazín    –    specifikace

Tisk

tisk .................................................magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír ................................................................................... SC/B 52 g/m2 

Tisk: Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

45–17 pracovních dnů před uveřejněním ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 8 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Místo dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Praha
Černokostelecká 145
110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
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Sport magazín    –    formáty

SM 2/1 strany na spad  430 x 290 mm
SM 2/1 strany na zrcadlo 400 x 264 mm

242 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 290 mm

 155 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 290 mm

135 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 290 mm

165 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

SM junior page na zrcadlo 142 x 200 mm

114 000 Kč

SM 1/2 strany na šířku na spad  215 x 143 mm
SM 1/2 strany na šířku na zrcadlo 190 x 130 mm

71 000 Kč

SM 1/2 strany na výšku na spad  108 x 290 mm
SM 1/2 strany na výšku na zrcadlo 93 x 264 mm

71 000  Kč

SM 1/3 strany na výšku na spad  75 x 290 mm
SM 1/3 strany na výšku na zrcadlo 60 x 264 mm

52 000  Kč

SM 1/3 strany na šířku na spad  215 x 97 mm
SM 1/3 strany na šířku na zrcadlo 190 x 84 mm

52 000  Kč

SM 1/8 strany na výšku 45 x 130 mm

24 000 Kč

SM 1/8 strany na šířku A na spad  215 x 43 mm
SM 1/8 strany na šířku A na zrcadlo 190 x 30 mm

24 000  Kč

SM 1/8 strany B na zrcadlo 93 x 63 mm

24 000 Kč

SM 1/1 strany na spad 215 x 290 mm
SM 1/1 strany na zrcadlo 190 x 264 mm

 130 000 Kč

SM 1/4 strany A na zrcadlo 93 x 130 mm

41 000 Kč

SM 1/4 strany na výšku na spad 60 x 290 mm
SM 1/4 strany na výšku na zrcadlo 45 x 264 mm

 41 000 Kč

SM 1/4 strany na šířku na spad  215 x 81 mm
SM 1/4 strany na šířku na zrcadlo 190 x 63 mm

41 000 Kč
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Nedělní Sport    –    specifikace

Tisk

tisk ...................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír ............................................................................ novinový 45 g/m2 

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s.
Černokostelecká 613/145, 110 00 Praha10 - Malešice,  
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Formáty

rozměr zrcadla  .................................... 263 mm šířka x 380 mm výška
středová dvoustrana  .......................... 554 mm šířka x 380 mm výška
počet sloupců ........................................................................................ 6
mm na 1 straně ....................................................................... 2 660 mm
šířka sloupce  .............................................................................40,5 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................... 4 mm
počet sloupců 1 2 3 4 5 6
šířka v mm 40,5 85 129,5 174 218,5 263
pravidelný počet stran  ....................................................................... 16
min. plocha inzerátu  .........................................................1 sl. x 30 mm
min. velikost inzerátů v redakční části  ..................................  624 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

5 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

5 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–6 pracovních dnů před uveřejněním  .................................... 50 %
5 pracovních dnů a méně  ........................................................... 100 %

Slevy za barvu

sleva za černobílou inzerci  ............................................................30 %
ČB + 1 barva  .................................................................................. 20 %
ČB + 2 barvy ...................................................................................  10 %

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

3 dny před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Cena prospektových příloh

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 4 pracovní dny před 
uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu   ..............................................................................350 %
za poslední stranu  .........................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Prospektové přílohy

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Praha
Černokostelecká 145
110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.
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Nedělní Sport    –    formáty

Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce

 Den  vydání  Sport

1 mm/sloupec   65 Kč

1/1 strany 6 sl. x 380 mm/263 x 380 mm

139 080 Kč

junior page 5 sl. x 316 mm/218,5 x 316

 96 380 Kč

2/1 strany  554 mm x 380 m
 236 436 Kč

1/2 strany na šířku 6 sl. x 185 mm/263 x 185 mm

 67 821 Kč

1/2 strany na výšku 3 sl. x 380 mm/129,5 x 380 mm

 69 654 Kč

1/3 strany na výšku 2 sl. x 380 mm/85 x 380 mm

 47 177 Kč

1/3 strany na šířku 6 sl. x 120 mm/263 x 120 mm

 44 694 Kč

1/4 strany na šířku 6 sl. x 90 mm/263 x 90 mm

 33 872 Kč

1/4 strany A 3 sl. x 185 mm/129,5 x 185 mm

 34 812 Kč

1/6 strany na výšku 2 sl. x 185 mm/85 x 185 mm

 23 689 Kč

1/6 strany na šířku 3 sl. x 120 mm/129,5 x 120 mm

 23 049 Kč

1/8 strany 2 sl. x 140 mm/85 x 140 mm

 17 472 Kč

podval 6 sl. x 50 mm/263 x 50 mm

 87 750 Kč
TITULNÍ 

STRANA

ucho B 80 x 100 mm

 58 500 Kč

TITULNÍ 

STRANA

ucho A 2 sl. x 40 mm/85 x 40 mm

 22 377 Kč

TITULNÍ 

STRANA

 Vkládaná čtyřstrana
4/1 strany  
1 – 263 x 380 mm,  2+3 – 554 x 380mm, 4 – 263 x 380 mm

Výpočet ceny vkládané čtyřstrany. Cenu vkládané čtyřstrany vypočítáte, když 
tištěný náklad vynásobíte sazbou za kus. Tištěný náklad sdělí na vyžádání inzert-
ní oddělení.

Nedělní Sport     4,20 Kč/ks

TITULNÍ 

STRANA

Nedělní Trefa  
263 x 380 mm + 85 x 40 mm

80 000 Kč
+

Formáty na titulní straně

1 42  +  3
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Sport gÓÓÓL    –    specifikace

Tisk

tisk ...................  archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky  ........................................................................ LK 115 g/m2 

papír textové části ....................................LWC TERRAPRESS 60 g/m2 

Tisk obálky: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová 
Tisk bloku SLOVENSKÁ GRAFIA a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava 

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

7 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

45–17 pracovních dnů před uveřejněním ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 10 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Slevy za barvu

sleva za černobílou inzerci  ............................................................30 %
ČB + 1 barva  .................................................................................. 20 %
ČB + 2 barvy ...................................................................................  10 %

Přirážky

za umístění v první třetině  .............................................................10 %
za speciální umístění .......................................................................20 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 váha/kus cena za kus
 do 10 g/kus 1,50 Kč

 do 20 g/kus 1,65 Kč

 do 30 g/kus 1,80 Kč

 do 40 g/kus 1,90 Kč

 do 50 g/kus 2,00 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Praha
Černokostelecká 145
110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 5. 1. 19. 12. 2014 23. 12. 2014

 2 2. 2. 16. 1. 22. 1.

 3 2. 3. 13. 2. 19. 2.

 4 8. 4. 24. 3. 30. 3.

 5 4. 5. 17. 4. 23. 4.

 6 1. 6. 15. 5. 21. 5.

 7 8. 7. 23. 6. 29. 6.

 8 3. 8. 17. 7. 23. 7.

 9 7. 9. 21. 8. 27. 8.

 10 5. 10. 18. 9. 24. 9.

 11 2. 11. 16. 10. 22. 10.

 12 7. 12. 20. 11. 26. 11.

 01/2016 4. 1. 2016 18. 12. 2015 23. 12. 2015

Sport gÓÓÓL - Harmonogram vydání 2015
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Sport gÓÓÓL    –    formáty

2/1 strany na spad dvoustrana  430 x 280 mm

100 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm

 70 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm

65 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm

80 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na šířku na spad  215 x 138 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 188 x 120 mm

35 000 Kč

1/2 strany na výšku na spad  105 x 280 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 92 x 244 mm

35 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  73 x 280 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 60 x 244 mm

25 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  215 x 97 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 188 x 79 mm

25 000  Kč

1/6 strany na výšku na spad  73 x 137 mm
1/6 strany na výšku na zrcadlo 60 x 120 mm
1/6 strany na šířku na spad  105 x 96 mm
1/6 strany na šířku na zrcadlo 92 x 79 mm

18 000 Kč

1/8 strany na výšku na spad  105 x 76 mm
1/8 strany na výšku na zrcadlo 92 x 58 mm
1/8 strany na šířku na spad  215 x 45 mm
1/8 strany na šířku na zrcadlo 188 x 27 mm

15 000 Kč

1/1 strany na spad 215 x 280 mm
1/1 strany na zrcadlo 188 x 244 mm

 60 000 Kč

1/4 strany A na spad 105 x 138 mm
1/4 strany A na zrcadlo 92 x 120 mm

 20 000 Kč

1/4 strany na výšku spad 57 x 280 mm
1/4 strany na výšku zrcadlo 44 x 244 mm

 20 000 Kč

1/4 strany na šířku na spad  215 x 75 mm
1/4 strany na šířku na zrcadlo 188 x 58 mm

20 000 Kč
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Svět motorů, Auto Tip    –    specifikace

Tisk

tisk ................... archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky .....................................................křídový lesklý 100 g/m2 

papír textové části Svět motorů ..................................... SC/A 56 g/m2 

papír textové části Auto Tipu ........................................ SC/A+ 57 g/m2 

papír obálky speciálů ....................................křídový lesklý 130 g/m2

papír textové části speciálů  .......................................... SC/A+ 57 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk bloku: EUROPRINT a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Tisk obálky: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová 

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

Svět motorů – 10 pracovních dnů před uveřejněním.
Auto Tip – 13 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

Svět motorů – 7 pracovních dnů před uveřejněním.
Auto Tip – 7 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

45-17 pracovních dnů před uveřejněním  ................................... 50 %
16 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 8 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu   ..............................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh úkonu cena za kus
 vklad bez pozice 1,90 Kč

 vklad na pozici 2,40 Kč

 vlep na pozici 2,90 Kč

 balení vzorku do fólie 3,40 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Samostatně prodejné speciály 2015

 datum vydání téma speciálu
 16. 3. Diesel 1

 8. 6. Ojetiny

 14. 9. Diesel 2

 23. 11. Autotesty

Samostatně prodejné speciály 2015

 datum vydání téma speciálu
 23. 2. AT Klassik I.

 1. 6. AT Klassik II.

 7. 9. AT Klassik III.

 23. 11. AT Klassik IV.

Formátově vyšší přílohy v roce 2015

 datum vydání téma speciálu
 16. 2. Auto a peníze

 16. 3. Letní pneumatiky

 25. 5. Autem k moři

 29. 9. Zimní pneumatiky

 26. 10. Povinné ručení

 30. 11. Autem na hory

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

7 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

K ceně vkladu bude připočítána individuálně stanovená cena in-
zerce za celkový rozsah vkladu, jeho formát a obsah.

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy Svět motorů - speciály 2015

Auto Tip - speciály 2015

Všívané přílohy
EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 3
150 00 Praha 5
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Svět motorů, Auto Tip    –    harmonogramy vydání 2015

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 29. 12. 2014 15. 12. 2014 18. 12. 2014

 2 5. 1. 22. 12. 2014 23. 12. 2014

 3 12. 1. 29. 12. 2014 31. 12. 2014

 4 19. 1. 5. 1. 8. 1.

 5 26. 1. 12. 1. 15. 1.

 6 2. 2. 19. 1. 22. 1.

 7 9. 2. 26. 1. 29. 1.

 8 16. 2. 2. 2. 5. 2.

 9 23. 2. 9. 2. 12. 2.

 10 2. 3. 16. 2. 19. 2.

 11 9. 3. 23. 2. 26. 2.

 12 16. 3. 2. 3. 5. 3.

 13 23. 3. 9. 3. 12. 3.

 14 30. 3. 16. 3. 19. 3.

 15 7. 4. 24. 3. 27. 3.

 16 13. 4. 30. 3. 2. 4.

 17 20. 4. 3. 4. 9. 4.

 18 27. 4. 13. 4. 16. 4.

 19 4. 5. 20. 4. 23. 4.

 20 11. 5. 27. 4. 30. 4.

 21 18. 5. 4. 5. 7. 5.

 22 25. 5. 11. 5. 14. 5.

 23 1. 6. 18. 5. 21. 5.

 24 8. 6. 25. 5. 28. 5.

 25 15. 6. 1. 6. 4. 6.

 26 22. 6. 8. 6. 11. 6.

 27 29. 6. 15. 6. 18. 6.

 28 7. 7. 23. 6. 26. 6.

 29 13. 7. 29. 6. 2. 7.

 30 20. 7. 3. 7. 9. 7.

 31 27. 7. 13. 7. 16. 7.

 32 3. 8. 20. 7. 23. 7.

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 29. 12. 2014 10. 12. 2014 18. 12. 2014

 2 12. 1. 23. 12. 2014 31. 12. 2014

 3 26. 1. 7. 1. 15. 1.

 4 9. 2. 21. 1. 29. 1.

 5 23. 2. 4. 2. 12. 2.

 6 9. 3. 18. 2. 26. 2.

 7 23. 3. 4. 3. 12. 3.

 8 7. 4. 19. 3. 27. 3.

 9 20. 4. 1. 4. 9. 4.

 10 4. 5. 15. 4. 23. 4.

 11 18. 5. 29. 4. 7. 5.

 12 1. 6. 13. 5. 21. 5.

 13 15. 6. 27. 5. 4. 6.

 14 29. 6. 10. 6. 18. 6.

 15 13. 7. 24. 6. 2. 7.

 16 27. 7. 8. 7. 16. 7.

 17 10. 8. 22. 7. 30. 7.

 18 24. 8. 5. 8. 13. 8.

 19 7. 9. 19. 8. 27. 8.

 20 21. 9. 2. 9. 10. 9.

 21 5. 10. 16. 9. 24. 9.

 22 19. 10. 30. 9. 8. 10.

 23 2. 11. 14. 10. 22. 10.

 24 16. 11. 27. 10. 5. 11.

 25 30. 11. 11. 11. 19. 11.

 26 14. 12. 25. 11. 3. 12.

 1/2016 28. 12. 2015 9. 12. 2015 17. 12. 2015

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 33 10. 8. 27. 7. 30.7.

 34 17. 8. 3. 8. 6. 8.

 35 24. 8. 10. 8. 13. 8.

 36 31. 8. 17. 8. 20. 8.

 37 7. 9. 24. 8. 27. 8.

 38 14. 9. 31. 8. 3. 9.

 39 21. 9. 7. 9. 10. 9.

 40 29. 9. 15. 9. 18. 9.

 41 5. 10. 21. 9. 24. 9.

 42 12. 10. 25. 9. 1. 10.

 43 19. 10. 5. 10. 8. 10.

 44 26. 10. 12. 10. 15. 10.

 45 2. 11. 19. 10. 22. 10.

 46 9. 11. 26. 10. 29. 10.

 47 16. 11. 2. 11. 5. 11.

 48 23. 11. 9. 11. 12. 11.

 49 30. 11. 16. 11. 19. 11.

 50 7. 12. 23. 11. 26. 11.

 51 14. 12. 30. 11. 3. 12.

 52-53 21. 12. 7. 12. 10. 12.

 01/2016 4. 1. 21. 12. 2015 23. 12. 2015

Svět motorů Auto Tip
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Svět motorů, Auto Tip   –    formáty

1/1 str. na spad - 2. strana obálky 217 x 290 mm
1/1 str. na zrcadlo - 2. strana obálky 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 190 000 Kč 185 000 Kč

2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 str. na spad - 3. strana obálky 217 x 290 mm
1/1 str. na zrcadlo - 3. strana obálky 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 170 000 Kč 160 000 Kč

3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 217 x 290 mm

 Svět motorů Auto Tip

 220 000 Kč 210 000 Kč
4. 

STRANA 

OBÁLKY

2/1 vnitřní dvoustrana  434 x 290 mm

 Svět motorů Auto Tip

 260 000 Kč 250 000 Kč

junior page na spad 159 x 202 mm
junior page na zrcadlo 148 x 190 mm

 Svět motorů Auto Tip

 150 000 Kč 140 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 200 x 132 mm

 Svět motorů Auto Tip

 95 000 Kč 85 000 Kč

1/2 strany na výšku na spad 108 x 290 mm
1/2 strany na výsku na zrcadlo 98 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 95 000 Kč 85 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  74 x 290 mm
1/3 strany na výsku na zrcadlo 64 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 75 000 Kč 70  000 Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 200 x 86 mm

 Svět motorů Auto Tip

 75 000 Kč 70 000 Kč

1/8 strany strany na zrcadlo  98 x 63 mm

 Svět motorů Auto Tip

 40 000 Kč 35 000 Kč

1/1 strany na spad 217 x 290 mm
1/1 strany na zrcadlo 200 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 160 000 Kč 150 000 Kč

1/4 strany A na zrcadlo  98 x 132 mm

 Svět motorů Auto Tip

 65 000 Kč 60 000 Kč

1/4 strany na výšku na spad 52 x 290 mm
1/4 strany na výsku na zrcadlo 47 x 270 mm

 Svět motorů Auto Tip

 65 000 Kč 60 000 Kč

1/4 strany na šířku – podval na spad 217 x 76 mm
1/4 strany na šířku – podval na zrcadlo 200 x 63 mm

 Svět motorů Auto Tip

 65 000 Kč 60 000 Kč
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AutoProfi    –    specifikace

Tisk

tisk ..................................................................................... archový ofset
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky .................................................... křídový lesklý 115 g/m2

papír textové části ............................................................ LWC 80 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava - Hrabová 

Podklady

Podklady v  elektronické podobě dle technických specifikací  
a postupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
2 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 10 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za pevné umístění  ...........................................................................25 %
za erotickou inzerci  .......................................................................100 %
za redakční stranu  .........................................................................100 %
za titulní stranu  ..............................................................................350 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh úkonu cena za kus
 vklad bez pozice 1,90 Kč

 vklad na pozici 2,40 Kč

 vlep na pozici 2,90 Kč

 balení vzorku do fólie 3,40 Kč

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

K ceně vkladu bude připočítána individuálně stanovená cena in-
zerce za celkový rozsah vkladu, jeho formát a obsah.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 6. 1. 5. 12. 2014 12. 12. 2014

 2 3. 2. 2. 1. 9. 1.

 3 3. 3. 30. 2. 6. 2.

 4 8. 4. 9. 3. 16. 3.

 5 5. 5. 3. 4. 10. 4.

 6 2. 6. 30. 4. 7. 5.

 7-8 8. 7. 8. 6. 15. 6.

 9 1. 9. 31. 7. 7. 8.

 10 6. 10. 4. 9. 11. 9.

 11 3. 11. 2. 10. 9. 10.

 12 1. 12. 30. 10. 6. 11.

 1/2016 5. 1. 2016 4. 12. 2015 11. 12. 2015

AutoProfi - harmonogram vydání 2015
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AutoProfi    –    formáty

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 217 x 290 mm
1/1 strany na zrcadlo - 2. strana obálky 200 x 270 mm

85 000  Kč
2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad  - 3. strana obálky 217 x 290 mm
1/1 strany na zrcadlo - 3. strana obálky 200 x 270 mm

85 000  Kč
3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 217 x 290 mm

100 000  Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 200 x 132 mm

40 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  108 x 290 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 98 x 270 mm

40 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  74 x 290 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 64 x 270 mm

35 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 200 x 86 mm

35 000  Kč

1/8 strany standardní na zrcadlo 98 x 63 mm

20 000  Kč

1/1 strany na výšku na spad  217 x 290 mm
1/1 strany na výšku na zrcadlo 200 x 270 mm

70 000  Kč

1/1 1. inzertní strana na spad  217 x 290 mm
1/1 1. inzertní strana na zrcadlo 200 x 270 mm

85 000  Kč

1/1 2. inzertní strana na spad  217 x 290 mm
1/1 2. inzertní strana na zrcadlo 200 x 270 mm

80 000  Kč

1/4 strany standardní na zrcadlo 98 x 132 mm

30 000  Kč

1/4 strany na výšku na spad  52 x 290 mm
1/4 strany na výšku na zrcadlo 47 x 270 mm

30 000  Kč

1/4 strany na šířku – podval na spad  217 x 76 mm
1/4 strany na šířku – podval na zrcadlo 200 x 63 mm

30 000  Kč

2/1 strany na spad dvoustrana  434 x 290 mm

110 000 Kč

junior page na spad 159 x 202 mm
junior page na zrcadlo 148 x 190 mm

60 000  Kč



32

C
ze

ch
 N

ew
s 

C
en

te
r 

   
C

en
ík

 2
01

5

M
U

Ž
I

TI
SK

Reflex    –    specifikace

Tisk

tisk ..................  archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ....................................................křídový lesklý 130 g/m2

papír textové části ............................................................ LWC 60 g/m2 

vzdálenost grafických prvků od okraje stránky je jinak +/- 3 mm
počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk bloku: EUROPRINT a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Tisk obálky: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová 

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

15 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

5 týdnů před uveřejněním  ............................................................  25 %
4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
3 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 6 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za umístění v první třetině titulu ....................................................20 %
za umístění v první polovině titulu ................................................10 %
za speciální umístění na pozici  ......................................................25 %
za 1. inzertní stranu ..........................................................................30 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh úkonu cena za kus
 vklad do 10 g 2,20 Kč

 vklad do 20 g 2,60 Kč

 vklad do 30 g 2,90 Kč

 vklad na pozici +0,30 Kč

 vklad do 50 g dle dohody s inzertním oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

7 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Speciální možnosti inzerce

• výroba a vkládání plakátů,
•  vkládání drobných reklamních předmětů  

a zatavení časopisu do fólie,
• všívání na střed časopisu,
•  našívaná příloha v horním nebo spodním závěsu,
• vlepování na pozici,
• přepáskování časopisu,
• samolepky,
• klopový přebal (obálka s klopou),
• klopa s výsekem (klopa vyseknutá do určitého tvaru),
• netradiční rozměry a umístění.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Přepáskování
časopisu

Leták

Klopa Plakát

Vlepování na pozici

Netradiční rozměry a umístění
REFLEXE TEXT BOHUMIL PEČINKA KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEKREFLEXE FOTO PROFIMEDIA.CZ TEXT BOHUMIL PEČINKA

se kompetence daly vracet na ná-
rodní úroveň. Polákům se rovněž 
podařilo odložit změnu váhy hlasů 
při většinovém hlasování o sedm 
let a tak podobně. Reformní smlou-
va prostě má brzdy a pojistky, ne-

Smlouva není ústava
Nedávno jste napsal, že je dob-
ře, když euroústava před dvěma 
lety neprošla, protože Evropa ne-
byla zralá na tak hlubokou formu 
integrace. Dnes je na stole tzv. 
reformní smlouva, o níž analy-
tici tvrdí, že se z devadesáti pro-
cent s euroústavou shoduje. Na 
ni už jsme zralí?

Opakuji, že Evropa na ústavu 
zralá nebyla, není a v dohledné 
době nebude. Reformní smlouva 
ale nemá ústavní charakter. Pů-
vodním záměrem zemí EU také 
vůbec nebylo psát ústavu. V roce 
2003 se sešel konvent, na němž měl 
být vypracován podklad pro refor-
mu unijních institucí. Teprve zde 
někteří ambiciózní politici vytvo-
řili evropskou ústavu, která byla 
před dvěma lety odmítnuta voliči 
ve Francii a Nizozemsku. Poté se 
pomalu začalo pracovat na novém 
dokumentu.
Proč se vůbec k reformě evrop-
ských institucí přistupovalo?

Velké státy se obávaly, že po roz-
šíření Unie o bývalé východoev-
ropské země poklesne jejich vliv, 
neboť rozhodovací proces bude 
příliš komplikovaný. V reformní 
smlouvě je skutečně většina věcí 
z euroústavy. Důvodem je, že je-
jím základem byla reforma rozho-
dovacích procedur, což přešlo i na 
reformní smlouvu. Mimochodem, 
ze sedmadvaceti členských zemí 
nechtělo v následných jednáních 
osmnáct na euroústavě změnit ani 
čárku. Když si uvědomíte, že vy-
tváření takového textu je založeno 
na shodě, musíte dospět k závěru, 
že nějaký kompromis byl nutný. 
Když si člověk porovná euro-
ústavu a reformní smlouvu, vý-
sledkem je konstatování: forma 
jiná, absentuje zde evropská 
symbolika (prezident, ministr 
zahraničí, hymna), ale z hlediska 
rozdělení moci jde o tentýž do-
kument. Nebylo smyslem euro-
ústavu jen vnějškově pozměnit, 
aby se mohlo říct: podívejte, to 
není ústava, jejíž schvalování by 
muselo projít referendem, takže 
stačí, když dokument odhlasují 
parlamenty?

Neexistuje jeden evropský zá-
jem, ale jen zájmy členských států. 
Chci tím říct, že nevylučuji, že ně-
kdo měl motivace, o nichž mluvíte. 
Ještě ale k symbolice. Na rozdíl od 
vás bych její odstranění nepodce-
ňoval, protože v mezinárodní po-

litice je důležitější, než si možná 
myslíte. Nejde jenom o evropskou 
vlajku a hymnu, ale celé ukotvení 
dokumentu. To prostě není klasic-
ká ústava.
Dobře, ale šedesát význam-
ných pravomocí národního stá-
tu přechází na nadnárodní úro-
veň a zhruba třicet hlasování se 
z jednomyslnosti přeměňuje na 
většinové. To je výrazný zásah 
do pravomocí České republiky. 

V mnoha případech se jedná 
o rozhodování o justičních a bez-
pečnostních věcech v souvislosti 
se vstupem do tzv. schengenského 
prostoru. Na jedné straně budeme 
mít více svobody v přeshraničním 
pohybu, na straně druhé to skýtá 
větší rizika, na něž musí Evropská 
unie nějak reagovat. Vezměte si 
předchozí smlouvy, které vymezu-
jí fungování EU – maastrichtská, 
amsterdamská, niceská. Všechny 
znamenaly postupný přechod od 
zásady jednomyslného k většino-
vému rozhodování a také se ne-
mluvilo o ústavních převratech. 
Proč každé zhruba čtyři roky při-
cházejí představitelé EU s novou 
smlouvou, která automaticky 
odebírá další a další kompetence 
národním státům? 

Myslím, že tato reformní smlou-
va bude na dlouhou dobu posled-
ním dokumentem podobného dru-
hu. Měli bychom si pár let počkat, 
jaké bude mít praktické důsledky. 
Co si ale budeme nalhávat? Podsta-
tou této reformy je řešení toho, kdo 
bude mít větší vliv na mocenské 
rozhodování v Evropské unii po 
dvojím rozšiřování. Navíc předcho-
zí, niceská smlouva byla splácaná 
na poslední chvíli a některé věci 
nechávala nedořešené. 
Co je to za energii, která žene 
integraci neustále vpřed, „přes 
spáleniště, přes krvavé řeky“?

(Smích). Je jasné, že to ženou 
dopředu evropské elity, které z ní 
mají větší profi t než normální lidé. 
I elity si ale musí dát pozor, aby se 
nůžky mezi názory obyčejných lidí 
a jimi samými příliš nerozevíra-
ly, čehož jsme byli svědky v době 
odmítnutí euroústavy ve Francii 
a Nizozemsku. Na druhou stranu: 
reformní smlouva je sňatek z rozu-
mu, s nímž se dá docela dobře žít. 
Ve fázi vyjednávání jsme se s Bri-
ty a Poláky snažili posílit kontrol-
ní funkce národních parlamentů. 
Dosáhli jsme například toho, aby 
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jenom plyn. Bude hodně záležet na 
tom, jak se je státní správa a náš 
Parlament naučí používat. 
Jak to dopadlo s tzv. joaninskou 
klauzulí, která by umožnila 

menším státům na „rozumnou 
dobu“ pozdržet rozhodnutí vět-
šiny?

Tohle byl původně nápad Po-
láků, který jsme podpořili, a je to 
přesně jedna z těch brzd a pojistek, 
o níž jsem mluvil. 
Proč se nepodařilo prosadit pří-
mo do textu reformní smlouvy 
český návrh na oboustrannou 
fl exibilitu? Tedy aby kompetence 
mohly přecházet nejen do Bruse-
lu, ale i opačným směrem k ná-
rodním státům? 

Asi znáte metaforu, že kapři 
si svůj rybník nikdy nevypustí. 
Evropská komise nechtěla přijít 
o vliv, a tak je náš požadavek pouze 
součástí právně nevymahatelné-
ho usnesení. Na druhou stranu se 
jedná o politický závazek, a pokud 
se na něm někdy Evropská rada 
shodne, tak ho Evropská komise 
provede. 
České politické elity se dohod-
ly na tom, že reformní smlouva 
bude schvalována nikoli v refe-
rendu, ale hlasováním v Parla-
mentu. Neobejdete tím usnesení 
kongresu ODS z listopadu 2006, 
které odmítá další předávání 
kompetencí do Bruselu?

Koncem listopadu proběhne dal-
ší kongres, kde se budeme snažit 
toto usnesení zrušit, neboť nám 
zatím znemožňuje přijmout tuto 
smlouvu. To je fakt. 
Zvnějšku to vypadá, jako by ODS 
vyměnila se dvěma koaličními 
partnery svůj evropský program 
za podporu amerického radaru. 
Je to tak? 

Mezi evropskou smlouvou a ra-
darem žádná souvislost není. 
Registruji debatu, zda reformní 
smlouvu schválit v Parlamen-
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existovala důkladná zpráva mezi-
národní skupiny, která v roce 1943 
odjela na katyňská místa a exhu-
movala mrtvoly zavražděných 
důstojníků. Jenomže Burděnkova 
komise po válce všechno obráti-
la a lež šířila dál. S tím se ale teh-
dy nedalo nic dělat – těžko by tolik 
vzývané přátelství Polska a Sovět-
ského svazu mohlo existovat, kdy-
bychom měli v naší společné mi-
nulosti událost, jakou byla Katyň. 
Ve vašem fi lmu se mimo jiné ob-
jevuje důstojník, který si dělá 
stále poznámky – postava jaké-
hosi svědka. Je to Józef Czap-
ski?

V tomhle případě 
jsem využil materi-
ály z pozůstalostí 
lidí, kteří v Katy-
ni zahynuli. Na-
příklad existuje 
zápisník majora 
Solského, na-
lezený v jámě 
u jeho mrtvo-
ly. Byl jedním 
z prvních vo-
jáků, jehož tělo 
bylo exhumováno. 
Obsah zápisníku 
pak rekonstruovali 
v Krakově, kam byly 
přiváženy všechny do-
kumenty, neboť ve měs-
tě se nacházelo sídlo Ge-
nerálního gouvernementu 
a zástupci soudního lékařství 
všechno pečlivě pročítali. Zá-
pisník majora Solského se liší od 
všech ostatních svědectví v tom, 
že je v něm zaznamenána posled-
ní věta, asi těsně před smrtí. Píše, 
že už vidí vilu, kde se vykonávaly 
rozsudky smrti, že musí odevzdat 
osobní věci a dokumenty a že je 
šest hodin ráno. Ta poslední věta 
zní: „Co se s námi stane?“ Celá 
zrůdnost tohoto zločinu spočívala 
v tom, že důstojníci absolutně ne-
věděli, co s nimi v příštích dnech 
i hodinách bude.
Někdo může namítnout: dvacet 
tisíc lidí, navíc vojáků. Proč se 
nepostavili na odpor?

Tedy za prvé: oněch dvacet ti-
síc nikdy nebylo pohromadě, byli 
rozmístěni do několika táborů na 
území Sovětského svazu. Za druhé: 
neustále byli Sověty manipulová-
ni. Například uprostřed noci přišel 
do jejich baráku důstojník NKVD 
s otázkou: „Kdo z vás umí rumun-
sky?“ Tu a tam se někdo přihlásil. 
Někteří si hned říkali: asi nás po-
šlou do Rumunska. „A kdo mluví 
francouzsky?“ Těch už bylo hodně. 
Určitě si říkali: nás pošlou do Fran-
cie. Vezli je vlakem, nikdo nevěděl 

kam, vezli s nimi i jejich zavazadla. 
Aby všechno vypadalo úplně nor-
málně. Tohle byly metody NKVD. 
Do chvíle, než vám někdo položí 
k hlavě revolver, se bouřit nebu-
dete.
S Czapským jste o těchto věcech 
hovořili, když jste se setkali před 
lety v Paříži. Už tehdy jste myslel 
na natočení fi lmu?

Tehdy neexistovala žádná nadě-
je na fi lm. V Polsku byl vyhlášen 
výjimečný stav, vládl Jaruzelski 
a ani jsem nevěřil, že někdy budu 
žít ve svobodné společnosti. Mys-

lel jsem si, že se 
konce so-

vět-
ského 
impéria ne-
dožiji. Když jsem 
se dostal do Paříže, 
mohl jsem svobodně roz-
mlouvat s člověkem, který tu hrů-
zu prožil. Zajímalo mě to opravdu 
osobně, protože v Katyni zavraždili 
i mého otce. 
Jak jste psal scénář fi lmu, jeho 
postavy?

Film je poskládán z různých 
fragmentů, úryvků z deníků a po-
známek, reálných příběhů růz-
ných postav. Proto jsem to nakonec 
zkomponoval tak, že se nejedná 
o jednu rodinu, ale o čtyři příběhy, 
které se různě prolínají. Měl jsem 
k dispozici různá svědectví. Na-
příklad ve fi lmu dva rudoarmejci 
trhají u nádraží polskou vlajku na 
dvě části. Mě by něco takového ani 
nenapadlo. Ve skutečnosti se jed-
nalo o celou ulici a těch vlajek tam 
bylo mnohem víc. Rudoarmejci 
procházeli ulicí a vlajky strhávali, 

protože bílá polovina se jim hodi-
la na onuce do bot a rudou věšeli. 
Nebo postava ruského důstojní-
ka – to je příběh převzatý ze dvou 
poznámek z vojenských deníků. 
Jedna vypráví o tom, že jistý ruský 
důstojník zachránil manželku pol-
ského důstojníka a její dceru. Když 
prý příslušník NKVD vstoupil do 
jejich bytu, tak řekl, že tam žádná 
polská žena nebydlí, a obě zatím 
mohly vyběhnout zadními dveř-
mi na dvůr. A druhý příběh hovoří 
o tom, že důstojník Rudé armády jí 
navrhl, že se s ní ožení, aby si za-
chránila život.

Pravda je přitom taková: 5. 
dubna 1940 začaly popravy mužů 
a 13. dubna během jedné noci 

NKVD zatkl všechny manžel-
ky důstojníků na polském 

území, které obsadila 
Rudá armáda. Jak je 

vyslídil? Povolil 
polským dů-

stojníkům 
napsat 

man-
žel-

kám dopis a ty pak svým manže-
lům směly odpovědět. NKVD si tak 
pořídil soupis všech adres a v oka-
mžiku, kdy jeho příslušníci vraž-
dili polské důstojníky, pozatýkal 
všechny polské ženy a děti, celé 
rodiny a deportoval je do dalekého 
Kazachstánu. Aby nikdo z blízkých 
nepátral po osudech zavražděných 
polských důstojníků. Byla to dů-
sledně promyšlená akce. 
Ve vašem fi lmu také ukazuje-
te, jak nacisté nechali v aule Ja-
gellonské univerzity v Krako-
vě shromáždit celý profesorský 
sbor, načež všechny jeho členy 
bez ohledu na zdravotní stav 
a stáří nahnali na připravená ná-
kladní auta a deportovali je do 

koncentračních táborů. Jaký byl 
jejich další osud?

Profesoři Jagellonské univerzi-
ty byli z velké části absolventy ně-
meckých univerzit nebo přednáše-
jícími na německých a rakouských 
univerzitách. Když Němci obsadili 
Polsko, tak je ani ve snu nenapadlo, 
že by byla uzavřena univerzita. 
A tak na začátku školního roku na 
podzim roku 1939 uspořádali mši 
svatou v kostele svaté Anny, ob-
lékli se do talárů a jako vždy prošli 
z kostela do budovy Collegium No-
vum. Němci ještě pár dnů počkali, 
potom rozeslali všem pozvánky, 
aby se 6. listopadu 1939 dostavili na 
určené místo. Většina z nich s rek-
torem v čele se dostavila, protože 
se domnívala, že se bude s Němci 
jednat o podmínkách zahájení aka-
demického roku. Ale Němci chtě-
li od počátku ukázat, že jakákoliv 
dohoda je naprosto vyloučená. Tu 
scénu jsem natočil přesně podle 
dochovaných záznamů. Protože je 
například slovo od slova zazname-
náno, co řekl onen esesák, který 
měl ke shromážděným profesorům 
proslov. 

Potom do sálu vtrhlo vojsko 
a všechny shromážděné zatklo. 
Velká část profesorů už byli pánové 
v pokročilém věku. Většina jich bě-
hem krátké doby zemřela v Gross-
Rosenu, kam je po zatčení umístili. 
Proč Němci přistoupili k tako-
vé akci?

Aby od začátku šířili strach. 
Zkrátka se nebudou s nikým 

o ničem bavit. Sa-
mozřejmě protesto-
vali švýcarští vědci, 
Maďaři, Španělé, 
Italové. Malá sku-
pinka z těch zatče-
ných profesorů se 
nakonec vrátila do 
Krakova. Většina 
z nich však zahy-
nula. Ale o co mně 

v téhle scéně hlavně šlo? Ukázat, 
že jak na straně Hitlera, tak na 
straně Stalina se vynořuje iden-
tický plán – zlikvidovat inteligen-
ci. A když zlikvidujete inteligenci, 
pak si v podstatě můžete dělat, co 
budete chtít. Dokonce existují fo-
tografi e, bohužel o tom ale nejsou 
žádné písemné dokumenty, na 
nichž je zachyceno setkání funkci-
onářů gestapa s důstojníky NKVD 
v polském Zakopaném. O čem tam 
tehdy vyjednávali, nevíme. To jsou 
zatím neprobádané kapitoly našich 
nejnovějších dějin.

Pak se ale stane, že přátelé z Rus-
ka, kteří přijeli na premiéru, mi 
řeknou: „No tak to ne, ty nemůžeš 
v Rusku ukazovat důstojníky ge-
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chtěli být jízliví, tak hájí pro své 
členy-veterináře právo na marže za 
léky. Její argumentace je však ne-
průstřelná. 

Novela by v praxi vedla v českém 
prostředí ke snadno představitel-
nému kolotoči. Velkochovatel chce 
nakupovat léky – třeba antibiotika 
nebo hormony – co nejvýhodněji, 
tudíž se dohodne s veterinářem na 
vystavení receptu na co největší 
množství. Veterinář mu onen re-
cept rád napíše, protože je veden 

komerčním zájmem – nechce přijít 
o klienta. Pokud mu recept nenapí-
še, tak si jej chovatel sežene u sou-
sedního veterináře. Vyzbrojen re-
ceptem výhodně nakoupí plnou 
paletu hormonů a antibiotik a na-
dále je jen na něm, jak s nimi bude 
zacházet. Doktora už k tomu de fac-
to nepotřebuje.

Domyslet všechny možné příbě-
hy, které může načít tento scénář, 
je skoro nemožné a mrazí z nich 
v zádech. Kravičky budou vesele 
požírat hormony a antibiotika pod-
porující jejich růst a ty pak budou 
v mase konzumovat i lidé. Se všemi 
nepříznivými zdravotními násled-
ky. Navíc vzniká i další pikantní 
problém. Řada veterinárních lé-
čiv obsahuje efedrin, látku, z níž je 
více než snadné vyrobit pervitin. 
Další „zvířecí“ léky obsahují mimo-
řádně silný, zákeřný a nebezpečný 
syntetický halucinogen Ketamin. 

Protidrogová policie už léta řeší 
snadnou dostupnost některých 
léků na chřipku obsahujících pseu-
doefedrin – i z něj se dá perník vy-
robit. Z veterinárního efedrinu by 
byla droga ovšem mnohem silnější, 
a navíc – veterinární léčiva se dají 
nakupovat po kilech mnohem ne-
nápadněji než ta určená lidem.

LÉKY CHOVATELŮM!
Když v polovině října začala tis-

ková konference, kterou k téma-

tu svolala veterinární komora do 
pražské kavárny Louvre, byla at-
mosféra ještě napjatější než v ordi-
naci doktora Matušiny. Kromě něj 
seděl za řečnickým stolkem i pre-
zident komory doktor Karel Dani-
el a další člen představenstva, Jan 
Černý, a všichni mluvili obsahově 
stejně jako před deseti dny Matuši-
na. Nebylo divu, vždyť Parlament 
propustil novelu druhým čtením. 
Pánové zopakovali to, co psáno 
výše, a pak se v hledišti projevil 
jakýsi nepokoj. Muž solidního ze-

vnějšku až hmatatelně vypadal, že 
s pány veterináři nesouhlasí.

Oslovil jsem ho – byl to docent 
inženýr Jiří Motyčka, CSc., ředitel 
Svazu chovatelů holštýnského sko-
tu ČR. Proč nesouhlasí? Pan ředitel 
mnoha slovy vysvětlil, že žádné 
porušení pravidel zacházení s léky 
nehrozí, a tudíž nehrozí ani žádný 
z katastrofi ckých scénářů nastíně-
ných veterináři. Špatné zacházení 
by bylo proti tomu a tomu předpi-
su. Znal jich opravdu hodně a to, 
co jsem pochopil, bylo, že kdyby 
v budoucnosti zacházeli všichni 
chovatelé a ti, kterým přijdou léky 
do ruky, jak jim ukládají úřední na-
řízení, tak by se fakt nic nemohlo 
stát. Věřil jsem mu, ovšem situaci, 
kdy se budou všichni chovat podle 
předpisů, si představit nedokážu.

Nakonec nezbývalo než se vy-
pravit za poslanci, kteří onen po-
změňovací návrh zákona, díky 
němuž by šlo nakupovat veterinár-
ní léky ve velkém a bez kontroly, 
navrhli. „Ta změna se udělala na 
základě požadavků velkých cho-
vatelů hospodářských zvířat, kteří 
by rádi, aby jim klesly náklady,“ 
říká poslankyně Soňa Marková 
(KSČM). Je fajn, že lobbing nijak 
nezastírá.

Než však na hlasování o jejím 
návrhu došlo, byl přijat úplně stej-
ný návrh poslance Josefa Kochana 
za ODS. Toho se mi nepodařilo za-
stihnout, ale „za něj“ mi ochotně 
odpověděl jiný člen klubu ODS, po-
slanec David Kafk a: „Jde o to, že se 
část příjmů, které mají veterinární 
lékaři z prodeje léků, přesune na 
veterinární lékárny. Když má zá-
kazník větší možnost výběru, ne-

může to uškodit.“ Na otáz-
ku, zda tak nezpřístupňuje 

ným podáváním a skončí to tím, 
že naši zemědělci nebudou smět 
vyvážet maso do zemí EU, protože 
bude plné zbytků léčiv.“ Zamyslí se 
a zpřesní: „Třeba ne všechno maso 
– ale stačí jednou najít v mase hor-
mony a v mléce antibiotika a zničí 
to pověst českých zemědělců na 
léta.“ 

PRO HORMONY VE VELKÉM
V současnosti je praxe taková, 

že chovatel zvířete – ať už se jedná 

o chovatele jednoho pejska, nebo 
deseti tisíc krav – může veterinární 
léky na předpis nakoupit buď ve ve-
terinární lékárně (když má předpis 
od doktora), nebo přímo od veteri-
náře. Nad užitím léku a jeho sklado-
váním má tak veterinář maximální 
dohled. Parlament teď ale schválil 
novelu zákona, která má nově do-
volit prodej chovatelům i přímo 
z velkoobchodu. „Ofi ciálně se také 
jako důvod změny uvádí zpřístup-
nění velkoodběratelských výhod za 
nákup velkých množství léků cho-
vateli. A právě v tom objemu je ma-
lér,“ vysvětluje doktor Matušina.

Po prostudování asi padesáti 
stran podkladů, které veterináři 
velmi iniciativně připravili, jsem 
jim musel přiznat naprostou ko-
rektnost. Nepřeháněli. Bylo to 
trochu překvapující, protože vete-
rinární komora samozřejmě hájí 
zájmy svých členů, a kdybychom 

V CELÉM SKANDÁLU S MOŽNÝMI ANTIBIOTIKY V MASE A MLÉCE
JDE NEZAKRYTĚ O STŘET DVOU LOBBY. JEDNA Z NICH VŠAK
ARGUMENTUJE VĚCMI, KTERÉ BY NÁS NEMĚLY NECHAT CHLADNÝMI.

Všívané přílohy
EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 3
150 00 Praha 5
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Reflex    –    harmonogram vydání 2015

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 30. 12. 2014 9. 12. 2014 16. 12. 2014

 2 8. 1. 18. 12. 2014 23. 12. 2014

 3 15. 1. 23. 12. 2014 31. 12. 2014

 4 22. 1. 31. 12. 2014 8. 1.

 5 29. 1. 8. 1. 15. 1.

 6 5. 2. 15. 1. 22. 1.

 7 12. 2. 22. 1. 29. 1.

 8 19. 2. 29. 1. 5. 2.

 9 26. 2. 5. 2. 12. 2.

 10 5. 3. 12. 2. 19. 2.

 11 12. 3. 19. 2. 26. 2.

 12 19. 3. 26. 2. 5. 3.

 13 26. 3. 5. 3. 12. 3.

 14 2. 4. 12. 3. 19. 3.

 15 9. 4. 19. 3. 26. 3.

 16 16. 4. 26. 3. 2. 4.

 17 23. 4. 2. 4. 9. 4.

 18 30. 4. 9. 4. 16. 4.

 19 7. 5. 16. 4. 23. 4.

 20 14. 5. 23. 4. 30. 4.

 21 21. 5. 30. 4. 7. 5.

 22 28. 5. 7. 5. 14. 5.

 23 4. 6. 14. 5. 21. 5.

 24 11. 6. 21. 5. 28. 5.

 25 18. 6. 28. 5. 4. 6.

 26 25. 6. 4. 6. 11. 6.

 27 2. 7. 11. 6. 18. 6.

 28 9. 7. 18. 6. 25. 6.

 29 16. 7. 25. 6. 2. 7.

 30 23. 7. 2. 7. 9. 7.

 31 30. 7. 9. 7. 16. 7.

 32 6. 8. 16. 7. 23. 7.

 33 13. 8. 23. 7. 30. 7.

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 34 20. 8. 30. 7. 6. 8.

 35 27. 8. 6. 8. 13. 8.

 36 3. 9. 13. 8. 20. 8.

 37 10. 9. 20. 8. 27. 8.

 38 17. 9. 27. 8. 3. 9.

 39 24. 9. 3. 9. 10. 9.

 40 1. 10. 10. 9. 17. 9.

 41 8. 10. 17. 9. 24. 9.

 42 15. 10. 24. 9. 1. 10.

 43 22. 10. 1. 10. 8. 10.

 44 29. 10. 8. 10. 15. 10.

 45 5. 11. 15. 10. 22. 10.

 46 12. 11. 22. 10. 29. 10.

 47 19. 11. 29. 10. 5. 11.

 48 26. 11. 5. 11. 12. 11.

 49 3. 12. 12. 11. 19. 11.

 50 10. 12. 19. 11. 26. 11.

 51 17. 12. 26. 11. 3. 12.

 52-53 23. 12. 2. 12. 9. 12.

 01/2016 7. 1. 2016 17. 12. 2015 23. 12. 2015
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Reflex    –    formáty

1/1 strany na spad - 2. strana obálky  217 x 290 mm

255 000  Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 217 x 290 mm

245 000  Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 217 x 290 mm

295 000  Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad 217 x 290 mm

 240 000 Kč

Středové panoráma na spad 434 x 290 mm 
Středové panoráma na zrcadlo 410 x 259 mm

 340 000 KčSTŘEDOVÉ

PANORÁMA

Junior page A na střed 140 x 190 mm

 240 000 Kč

Junior page A u ořezu  140 x 190 mm

 188 000 Kč

Junior page B na střed  120 x 170 mm

 182 000 Kč

Junior page B u ořezu  120 x 170 mm

 145 000 Kč

2/1 vnitřní dvoustrana na spad 434 x 290 mm 
2/1 vnitřní dvoustr. na zrcadlo 410 x 259 mm

 320 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  217 x 143 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 196 x 128 mm

135 000  Kč

1/2 strany na výšku na spad  107 x 290 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 96 x 259 mm

135 000  Kč

1/3 strany na výšku na spad  70 x 290 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 63 x 259 mm

96 000  Kč

1/3 strany na šířku na spad  217 x 99 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 196 x 85 mm

96 000  Kč

1/8 strany na výšku na zrcadlo 46 x 128 mm
1/8 strany na šířku na zrcadlo 96 x 61 mm

48 000 Kč

1/4 strany A na spad  107 x 143 mm
1/4 strany A na zrcadlo 96 x 128 mm

82 000  Kč

1/4 strany B na spad  217 x 77 mm
1/4 strany B na zrcadlo 196 x 61 mm

82 000  Kč
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gEO    –    specifikace

Tisk

tisk ....................................................................................  archový ofset
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky .................................................... křídový lesklý 170 g/m2

papír textové části ............................................................ LWC 90 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4 

Tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová 

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

16 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

12 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

4 týdny před uveřejněním  ............................................................ 50 %
2 týdny a méně   ............................................................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za umístění v první třetině titulu ....................................................10 %
za speciální umístění .......................................................................20 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh úkonu cena za kus
 vkládání, vlepení  do 20 g 3,50 Kč

 vkládání, vlepení  do 40 g 4,50 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inzertním oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

30 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., - provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 16. 12. 2014 24. 11. 2014 28. 11. 2014

 2 20. 1. 29. 12. 2014 2. 1.

 3 17. 2. 26. 1. 30. 1.

 4 17. 3. 23. 2. 27. 2.

 5 21. 4. 30. 3. 3. 4.

 6 19. 5. 27. 4. 30. 4.

 7 16. 6. 25. 5. 29. 5.

 8 21. 7. 29. 6. 3. 7.

 9 18. 8. 27. 7. 31. 7.

 10 15. 9. 24. 8. 28. 8.

 11 20. 10. 25. 9. 2. 10.

 12 18. 11. 27. 10. 2. 11.

 1/2016 15. 12. 2015 23. 11. 2015 27. 11. 2015

gEO - Harmonogram vydání 2015
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gEO    –    formáty

2/1 strany na spad dvoustrana  426 x 270 mm

320 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 213 x 270 mm

 225 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 213 x 270 mm

200 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 213 x 270 mm

250 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/2 strany B na spad  213 x 132 mm
1/2 strany B na zrcadlo 178 x 118 mm

100 000 Kč

1/2 strany A na spad  104 x 270 mm
1/2 strany A na zrcadlo 87 x 238 mm

100 000  Kč

1/3 strany A na spad  73 x 270 mm
1/3 strany A na zrcadlo 56 x 238 mm

70 000  Kč

1/3 strany B na spad  213 x 88 mm
1/3 strany B na zrcadlo 178 x 73 mm

70 000  Kč

1/1 strany na spad 213 x 270 mm

 180 000 Kč

1/4 strany C na spad 104 x 132 mm
1/4 strany C na zrcadlo 87 x 118 mm

 50 000 Kč

1/4 strany A spad 58 x 270 mm
1/4 strany A zrcadlo 41 x 238 mm

 50 000 Kč

1/4 strany B na spad  213 x 65 mm
1/4 strany B na zrcadlo 178 x 50 mm

50 000 Kč

1/8 strany na výšku na zrcadlo 41 x 118 mm
1/8 strany na šířku na zrcadlo 87 x 50 mm

25 000 Kč
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Prospektové přílohy    –    skupina MUŽI

Sport magazín, Sport Speciál

Formát 215 x 290 mm.

Do časopisů lze nejen vkládat, všívat či vlepovat reklamní mate-
riály, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a kata-
logy, ale také pod fólii přikládat 3D reklamní nerozbitné před-
měty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 148 x 210 mm.
Maximální formát: 205 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 60 x 80 mm.
Maximální formát: 185 x 250 mm.
Gramáž papíru: od 120 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 110 x 148 mm (dodat 
v čistém formátu s přídavkem na ořez 3 mm v hlavě/nohách po-
dle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, přefalc).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 215 x 290 mm (dodat 
v pracovním formátu 220 x 299 mm, složka v hlavě neproříznutá 
s přídavkem na ořez 3 mm, zadní přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Jejich zařazení a následné zpracování je závislé na dohodě zá-
kazníka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzor-
ku přílohy v konečné podobě nebo věrné makety příloh.

Deník Sport a Nedělní Sport

Formáty vkládaných příloh

Minimální formát vkladu: A5 = 148 x 210 mm.
Maximální formát vkladu: A4 = 210 x 297 mm.

U příloh, které jsou formátově mezi A4 a A5 a nejde u nich o úh-
lopříčné poměrové zmenšení, je bezpodmínečně nutná tisková 
zkouška na základě dodaných vzorků!

Formáty a gramáž papíru pro jednotlivé listy

Minimální gramáž papíru A5: 150 g/m2.
Minimální gramáž papíru pro list většího formátu – až do  A4: 
135 g/m2 matný papír, 150 g/m2 lesklý papír.
Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedenou hod-
notou, musí být tato příloha jednou přeložena (na A5).

Formáty a gramáž papíru pro dvoulisty

Formát A5 / 4 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší 
než 100 g/m2.
Formát A4 / 4 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší 
než 80 g/m2.

Formáty a gramáž papíru pro vícestranné přílohy

A5 minimální rozsah 16 stran – gramáž použitého papíru nesmí 
být nižší než 60 g/m2.
A4 minimální rozsah 8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být 
nižší než 52 g/m2.

Hmotnost vkládané přílohy

Celková hmotnost přílohy by neměla překročit 100 g/m2.

Jako vkládané přílohy do deníků jsou vyloučené:

•  přílohy ve tvaru leporela/harmoniky, 
•  přílohy s vnější klopou, 
•  přílohy, na kterých je zvenčí cokoliv dalšího nalepeno, 
• přílohy 3D.

Svět motorů, Auto Tip

Formát 217 x 290 mm.

Do  časopisů lze nejen vkládat, všívat či vlepovat reklamní mate- 
riály, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy, 
ale také pod fólii přikládat 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 205 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (do-
dat v  čistém formátu s  přídavkem na  ořez 4 mm v  hlavě složky, 
složka v  hlavě  neoříznutá, bez přefalcu.) Do  max. formátu 148 
x 210 mm lze po  dohodě volit i  formu našívání na  obálku (do-
dat v  čistém formátu s  přídavkem na  ořez 4 mm v  hlavě slož-
ky, složka v  hlavě neoříznutá, bez přefalcu.) Přílohy menší než 
maximální formát dodat v  čistém formátu (jen s  přídavkem 
na  ořez v  hlavě složky 4 mm bez přefalcu). Max. formát dvou-
listu nebo složky: 217 x 290 mm (dodat v  pracovním formátu   
220 x 299 mm, složka v  hlavě neproříznutá s  přídavkem na  ořez 
4 mm, bez přefalcu nebo výhradně zadní přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

V  případě všívání/našívání přílohy do  nohou časopisu se bude 
jednat o obrácenou montáž (hlava složky = nohy kresby).
Dodané složky musí mít  spojenou hlavu.

Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 105 x 148 mm. 
Maximální formát: 190 x 250 mm.
Při ručním vlepování na  pozici dle dohody i  menší než uvedený 
minimální formát. Gramáž papíru: od 90 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Jejich zařazení a následné zpracování je závislé na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku pří-
lohy v konečné podobě nebo věrné makety přílohy.
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Prospektové přílohy    –    skupina MUŽI

Sport gÓÓÓL!

Formát 215 x 280 mm.

Do magazínu lze jak vkládat či vlepovat reklamní materiály, jako 
jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy, tak 
pod fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 148 x 210 mm.
Maximální formát: 205 x 270 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 60 x 80 mm.
Maximální formát: 185 x 250 mm.
Gramáž papíru: od 120 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 110 x 148 mm (dodat 
v čistém formátu s přídavkem na ořez 3 mm v hlavě/nohách po-
dle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, přefalc).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 215 x 280 mm (dodat 
v pracovním formátu 220 x 286 mm, složka v hlavě neproříznutá 
s přídavkem na ořez 3 mm, zadní přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Jejich zařazení a následné zpracování závisí na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku 
přílohy v konečné podobě nebo věrné makety přílohy.

AutoProfi

Formát 217 x 290 mm.

Do časopisů lze jak vkládat, všívat či vlepovat reklamní materi-
ály, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalo-
gy, tak pod fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 205 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat 
v čistém formátu s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě/nohách po-
dle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez pře-
falcu).
Do  maximálního formátu 148 x 210 mm lze po  dohodě volit 
i formu našívání na obálku (dodat v čistém formátu s přídavkem 
na ořez 4 mm v hlavě/nohách podle druhu závěsu, složka v hla-
vě/nohách neoříznutá, bez přefalcu).
Přílohy menší než maximální formát dodat v čistém formátu (jen 
s přídavkem na ořez v hlavě/nohách 4 mm podle způsobu závě-
su, bez přefalcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 217 x 290 mm (dodat 
v pracovním formátu 222 x 299 mm, složka v hlavě neproříznutá 
s přídavkem na ořez 4 mm, bez přefalcu (nebo výhradně zadní 
přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 105 x 148 mm. 
Maximální formát: 190 x 270 mm.
Při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší než uvedený 
minimální formát.
Gramáž papíru: od 90 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Jejich zařazení a následné zpracování závisí na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku 
přílohy v konečné podobě nebo věrné makety přílohy.

Reflex

Formát 217 x 290 mm.

Do časopisu lze jak vkládat, všívat či vlepovat reklamní materiá-
ly, jako jsou letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy, 
tak pod fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 205 x 280 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat v 
čistém formátu s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě složky složka 
v hlavě neoříznutá, bez přefalcu).
Do maximálního formátu 148 x 210 mm lze po dohodě volit i 
formu našívání na obálku (dodat v čistém formátu s přídavkem 
na ořez 4 mm v hlavě složky, složka v hlavě neoříznutá, bez pře-
falcu).
Přílohy menší než maximální formát dodat v čistém formátu (jen 
s přídavkem na ořez v hlavě složky,  4 mm bez přefalcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 217 x 290 mm (dodat v 
pracovním formátu 220 x 299 mm, složka v hlavě neproříznutá 
s přídavkem na ořez 4 mm, bez přefalcu nebo výhradně zadní 
přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

V případě všívání/našívání přílohy do nohou časopisu se bude 
jednat o obrácenou montáž (hlava složky = nohy kresby).

Dodané složky musí mít spojenou hlavu.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 60 x 90 mm. 
Maximální formát: 190 x 240 mm.
Při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší než uvedený 
minimální formát. 
Gramáž papíru: od 120 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákazní-
ka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku pří-
lohy v konečné podobě nebo předložení věrné makety přílohy.
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Prospektové přílohy    –    skupina MUŽI

gEO

Formát 213 x 270 mm.

Do časopisu lze vkládat či vlepovat jak reklamní materiály (letá-
ky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy), tak pod fólii 
přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 200 x 260 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované do hřbetu

Pozor: hřbet příloh v úpravě na vazbu V2.
Minimální formát listu, dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm 
nebo 110 x 110 mm (dodat v  čistém formátu, složka v  hlavě/
nohách neoříznutá s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě/nohách 
podle druhu závěsu + přídavek na frézu ve hřbetu 4 mm, bez 
přefalcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 213 x 270 mm (dodat v 
pracovním formátu 221 x 278 mm, složka v hlavě neproříznutá, 
přídavky na ořez v hlavě, nohách a boku 4 mm + přídavek na 
frézu ve hřbetu 4 mm, bez přefalcu).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 60 x 80 mm.
Maximální formát: 153 x 210 mm.
Při ručním vlepování na pozici dle dohody i menší než uvedený 
minimální formát.
Gramáž papíru: od 90 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku 
přílohy v konečné podobě nebo předložení věrné makety pří-
lohy.



Blesk pro ženy

Blesk pro ženy patří mezi nejprodávanější 
a nejčtenější české ženské týdeníky. Každý týden 
přináší Blesk pro ženy nové rady, nápady a aktuální 
témata týkající se žen a partnerských vztahů. 
Čtenářkám nabízí také články o módě, kosmetice 
a dietách, doplněné čtenářskými zážitky, recepty, 
poradnami odborníků a tematickými soutěžemi.

Průměrný prodaný náklad: 131 941 ks
Čtenost: 481 000 čtenářů
Strana 42

Blesk Zdraví

Měsíčník Blesk Zdraví je zaměřený na témata 
spojená se zdravým životním stylem. Přináší 
rady odborníků ke konkrétním problémům, 
které nás trápí v dnešní době či v daném 
ročním období, zabývá se otázkami fi tness 
i psychologie. To všechno doplňují odlehčená 
témata, soutěže, zdravé rady z kuchyně nebo 
tipy ze zahraničí.

Průměrný prodaný náklad: 33 526 ks
Čtenost: 94 000 čtenářů
Strana 45

Blesk Křížovky

Blesk Křížovky je oddechový měsíčník 
pro celou rodinu, který obsahuje křížovky, 
rébusy a také řadu soutěží o zajímavé 
ceny. Mimo to se věnuje lehkým 
zábavným tématům, ale také praktickým 
radám o zdraví a zálibách.

Průměrný prodaný náklad: 42 740 ks
Čtenost: 285 000 čtenářů
Strana 49

Nedělní Aha! Křížovky

Čtrnáctideník Nedělní Aha! Křížovky je odpočinkový časopis 
plný křížovek o zajímavé ceny, rébusů, sudoku a osmisměrek. 
Luštění doplňují rozhovory s českými celebritami, horoskop 
na dva týdny, zajímavé recepty a zábavné testy. Součástí 
časopisu jsou také stránky s veselými doplňovačkami 
a hádankami pro děti.

Strana 52

Nedělní Sport Křížovky

Čtrnáctideník Nedělní Sport 
Křížovky nabízí čtenářům kombinaci 
sportovního obsahu a zábavných 
křížovek, osmisměrek nebo sudoku. 
Úspěšní luštitelé mohou vyhrát 
atraktivní ceny. Široké spektrum 
luštění je doplněno o kvízy, rozhovory, 
medailonky a zajímavosti ze 
sportovního odvětví.

Strana 52

Blesk Vaše recepty

Blesk Vaše recepty je celobarevný měsíčník, 
který v každém čísle obsahuje až šest desítek 
receptů, které odzkoušeli a doporučili 
čtenáři deníku Blesk. Návody jsou doplněné 
o řadu kuchařských rad a tipů a samozřejmě 
doprovázené mnoha velkými barevnými 
fotografi emi.

Průměrný prodaný náklad: 126 210 ks
Čtenost: 211 000 čtenářů
Strana 47

Nedělní Blesk Křížovky

Čtrnáctideník Nedělní Blesk Křížovky nabízí 
čtenářům na 36 stránkách velkého formátu široké 
spektrum křížovek o ceny, osmisměrek či sudoku 
pro celou rodinu. Luštění je doplněné zajímavými 
články o celebritách, horoskopy  
na dva týdny, zajímavými recepty 
či zábavnými kvízy a nechybí ani 
stránky určené speciálně pro děti.

Strana 52

Aha! Křížovky

Aha! Křížovky je oddechový kapesní 
měsíčník pro celou rodinu, který je plný 
křížovek rébusů a také obsahuje řadu soutěží 
o zajímavé ceny. Každé číslo zároveň obsahuje krátké články se 
zajímavostmi a kuriozitami z Česka i zahraničí. Součástí časopisu jsou 
také rozhovory s českými celebritami a hvězdami showbyznysu.

Strana 51
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Výherní křížovka o 2000 Kč
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Citát z filmu Doblba:

„Tati, já chci králíčka.“ „Podívej se do trouby, 

jestli tam...“

(zbytek citátu najdete v tajence)

Ve filmu si otce hlavního hrdiny Karla Muka (Jaroslav 

Dušek) zahrál jeho vlastní otec Vlasta Dušek. 
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„Tati, já chci králíčka.“ „Podívej se do trouby, 
jestli tam...“
(zbytek citátu najdete v tajence)

Ve filmu si otce hlavního hrdiny Karla Muka (Jaroslav 
Dušek) zahrál jeho vlastní otec Vlasta Dušek. 
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Heidi Janků
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netradičně...

52 
křížovek 
a sudoku

Blesk Hobby

Blesk Hobby je měsíčník pro celou rodinu a praktický pomocník pro život 
v bytě, domě i na zahradě.  Přináší rady a návody, jak jednoduchým  a levným 
způsobem něco opravit, vyrobit, přestavět nebo vypěstovat.

 Průměrný prodaný náklad: 35 552 ks
 Čtenost: 109 000 čtenářů
 Strana 45
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Sleva za počet opakování inzerátů

 počet výše slevy 

 od 3x 03 %

 od 6x 06 %

 od 9x 09 %

 od 12x 12 %

 od 15x 15 %

 od 18x 18 %

 od 21x 21 %

 od 24x 24 %

 od 27x 27 %

 od 30x  smluvně

Kombinační sleva

 počet titulů výše slevy

 2–3 tituly 05 %

 4–5 titulů 07 %

 6 a více titulů 10 %

 tisk + online 03 %

Sleva za floating

 floating výše slevy

 deník (v průběhu 14 dnů) 5 %

 týdeník (v průběhu 1 měsíce) 5 %

 měsíčník (v průběhu 2 měsíců) 5 %

Kombinační slevy se vztahují na inzerci stejného formátu v tištěných médiích 
pro jednoho klienta uskutečněnou v období 14 dnů.

Minimální formát pro uplatnění slevy je 1/6 strany. Platí při objednání stejného 
formátu v rámci jedné objednávky.

Slevy v rámci skupiny ŽENY
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ABC ČR, 09/2014; Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN, 2. Q 2014 - 3. Q 2014 

Sleva za umístění inzerce ve specifikovaném časovém období.
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Blesk pro ženy    –    specifikace

Tisk

tisk ................................................magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír ................................................................................... SC/B 52 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4

Tiskárna SLOVENSKÁ GRAFIA a.s.
Pekna cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty

rozměr strany  .................................................................. 215 x 280 mm
rozměr zrcadla  ................................................................. 195 x 255mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

15 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

15 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

14–11 dnů před uveřejněním  ........................................................ 50 %
10–7 dnů před uveřejněním  ....................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

speciální umístění  ...........................................................................25 %
za stranu 5, 7, 9   .............................................................................100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–4 pracovní dny před uveřejněním  ......................................... 50 %
3 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Praha
Černokostelecká 145, 110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

 druh operace cena za kus
 vkládání, všívání 1,60 Kč

 vlepování na pozici 2,40 Kč

 všívání, vkládání + fólie 2,60 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inz. oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.
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Blesk pro ženy    –    harmonogram vydání 2015

 Číslo vydání Vychází dne Uzávěrka objednávek Uzávěrka dodání podkladů Téma Speciálu

 01 4. 3. 4. 2. 4. 2. Velikonoce

 02 27. 5. 27. 4. 27. 4. Léto

 03 16. 9. 17. 8. 17. 8. Podzim

 04 4. 11. 5. 10. 5. 10. Vánoce

Blesk pro ženy - Speciály 2015

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 29. 12. 2014 15. 12. 2014 15. 12. 2014

 2 5. 1. 2015 22. 12. 2014 22. 12. 2014

 3 12. 1. 29. 12. 2014 29. 12. 2014

 4 19. 1. 5. 1. 5. 1.

 5 26. 1. 12. 1. 12. 1.

 6 2. 2. 19. 1. 19. 1.

 7 9. 2. 26. 1. 26. 1.

 8 16. 2. 2. 2. 2. 2.

 9 23. 2. 9. 2. 9. 2.

 10 2. 3. 16. 2. 16. 2.

 11 9. 3. 23. 2. 23. 2.

 12 16. 3. 2. 3. 2. 3.

 13 23. 3. 9. 3. 9. 3.

 14 30. 3. 16. 3. 16. 3.

 15 7. 4. 24. 3. 24. 3.

 16 13. 4. 30. 3. 30. 3.

 17 20. 4. 3. 4. 3. 4.

 18 27. 4. 13. 4. 13. 4.

 19 4. 5. 20. 4. 20. 4.

 20 11. 5. 27. 4. 27. 4.

 21 18. 5. 4. 5. 4. 5.

 22 25. 5. 11. 5. 11. 5.

 23 1. 6. 18. 5. 18. 5.

 24 8. 6. 25. 5. 25. 5.

 25 15. 6. 1. 6. 1. 6.

 26 22. 6. 8. 6. 8. 6.

 27 29. 6. 15. 6. 15. 6.

 28 7. 7. 23. 6. 23. 6.

 29 13. 7. 29. 6. 29. 6.

 30 20. 7. 3. 7. 3. 7.

 31 27. 7. 13. 7. 13. 7.

 32 3. 8. 20. 7. 20. 7.

 33 10. 8. 27. 7. 27. 7.

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 34 17. 8. 3. 8. 3. 8.

 35 24. 8. 10. 8. 10. 8.

 36 31. 8. 17. 8. 17. 8.

 37 7. 9. 24. 8. 24. 8.

 38 14. 9. 31. 8. 31. 8.

 39 21. 9. 7. 9. 7. 9.

 40 29. 9. 15. 9. 15. 9.

 41 5. 10. 21. 9. 21. 9.

 42 12. 10. 25. 9. 25. 9.

 43 19. 10. 5. 10. 5. 10.

 44 26. 10. 12. 10. 12. 10.

 45 2. 11. 19. 10. 19. 10.

 46 9. 11. 26. 10. 26. 10.

 47 16. 11. 2. 11. 2. 11.

 48 23. 11. 9. 11. 9. 11.

 49 30. 11. 16. 11. 16. 11.

 50 7. 12. 23. 11. 23. 11.

 51 14. 12. 30. 11. 30. 11.

 52-53 21. 12. 7. 12. 7. 12.

 01/2016 4. 1. 2016 21. 12. 2015 21. 12. 2015
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Blesk pro ženy    –    formáty

Junior page na spad  138 x 205 mm
Junior page na zrcadlo 128 x 195 mm

 127 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  105 x 280 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 95 x 255 mm

 101 000 Kč

1/4 strany klasická na spad  105 x 138 mm
1/4 strany klasická na zrcadlo 95 x 128 mm

 64 000 Kč

1/6 strany na šířku na spad  105 x 92 mm
1/6 strany na šířku na zrcadlo 95 x 82 mm

 40 000 Kč

inzerát v křížovce 84 x 61 mm

 32 000 Kč

1/8 strany na výšku na spad  55 x 138 mm
1/8 strany na výšku na zrcadlo 45 x 128 mm

1/8 strany na šířku na spad  105 x 71 mm
1/8 strany na šířku na zrcadlo 95 x 61 mm

 33 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  215 x 138 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 195 x 128 mm

 101 000 Kč

1/4 strany na šířku na spad  215 x 71 mm
1/4 strany na šířku na zrcadlo 195 x 61 mm

 64 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  72 x 280 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 62 x 255 mm

 76 000 Kč

1/6 strany na výšku na spad  72 x 138 mm
1/6 strany na výšku na zrcadlo 62 x 128 mm

 40 000 Kč

1/3 strany na šířku na spad  215 x 92 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 195 x 82 mm

 76 000 Kč

1/4 strany na výšku na spad  55 x 280 mm
1/4 strany na výšku na zrcadlo 45 x 255 mm

 64 000 Kč

1/1 strany na spad  215 x 280 mm
1/1 strany na zrcadlo 195 x 255 mm

 170 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm

 192 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm

 181 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm

 218 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

2. obálka + 3. strana na zrcadlo 430 x 280 mm 
2. obálka + 3. strana na spad 410 x 255 mm

 394 000 Kč2. OBÁLKA 

+ 3. STRANA

Středové panoráma na spad 430 x 280 mm 
Středové panoráma na zrcadlo 410 x 255 mm

 309 000 KčSTŘEDOVÉ

PANORÁMA
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Blesk Hobby  /  Blesk Zdraví    –    specifikace

Tisk

tisk ................... archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky .....................................................křídový lesklý 100 g/m2

papír textové části ........................................................... SC/B 52 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4

Tisk bloku: EUROPRINT a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Tisk obálky: CZECH PRINT CENTER a.s., Ostrava,
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava - Hrabová

Formáty

rozměr strany  .................................................................. 215 x 280 mm
rozměr zrcadla  ................................................................ 195 x 255 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

20 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

20 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

14–11 dnů před uveřejněním  ........................................................ 50 %
10–7 dnů před uveřejněním  ....................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za speciální umístění .......................................................................25 %
za stranu 5, 7, 9   .............................................................................100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh operace cena za kus
 vkládání, všívání 1,60 Kč

 vlepování na pozici 2,40 Kč

 všívání, vkládání + fólie 2,60 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inz. oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–4 pracovní dny před uveřejněním  ......................................... 50 %
3 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

Vkládané přílohy
MAILSTEP
Do Čertous 2760/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 7. 1. 2015 10. 12. 2015 10. 12. 2015

 2 4. 2. 7. 1. 7. 1.

 3 4. 3. 4. 2. 4. 2.

 4 1. 4. 4. 3. 4. 3.

 5 6. 5. 8. 4. 8. 4.

 6 3. 6. 6. 5. 6. 5.

 7 1. 7. 3. 6. 3. 6.

 8 5. 8. 8. 7. 8. 7.

 9 2. 9. 5. 8. 5. 8.

 10 7. 10. 9. 9. 9. 9.

 11 4. 11. 7. 10. 7. 10.

 12 2. 12. 4. 11. 4. 11.

 1/2016 6. 1. 2016 9. 12. 2015 9. 12. 2015

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 31. 12. 2014 3. 12. 2014 3. 12.2014

 2 28. 1. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2014

 3 25. 2. 28. 1. 28. 1.

 4 25. 3. 25. 2. 25. 2.

 5 22. 4. 25. 3. 25. 3.

 6 27. 5. 29. 4. 29. 4.

 7 24. 6. 27. 5. 27. 5.

 8 22. 7. 24. 6. 24. 6.

 9 26. 8. 29. 7. 29. 7.

 10 23. 9. 26. 8. 26. 8.

 11 29. 10. 1. 10. 1. 10.

 12 25. 11. 27. 10. 27. 10.

 1/2016 23. 12. 25. 11. 25. 11.

Harmonogram Blesk Hobby

Harmonogram Blesk Zdraví

Všívané přílohy
EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 3
150 00 Praha 5
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Blesk Hobby  /  Blesk Zdraví   –    formáty

Junior page na spad  138 x 205 mm
Junior page na zrcadlo 128 x 195 mm

 96 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  105 x 280 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 95 x 255 mm

 77 000 Kč

1/4 strany klasická na spad  105 x 138 mm
1/4 strany klasická na zrcadlo 95 x 128 mm

 47 000 Kč

1/6 strany na šířku na spad  105 x 92 mm
1/6 strany na šířku na zrcadlo 95 x 82 mm

 33 000 Kč

inzerát v křížovce    84 x 61 mm

 32 000 Kč

1/8 strany na výšku na spad  55 x 138 mm
1/8 strany na výšku na zrcadlo 45 x 128 mm

 27 000 Kč

1/8 strany na šířku na spad  105 x 71 mm
1/8 strany na šířku na zrcadlo 95 x 61 mm

 27 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  215 x 138 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 195 x 128 mm

 77 000 Kč

1/4 strany na šířku na spad  215 x 71 mm
1/4 strany na šířku na zrcadlo 195 x 61 mm

 47 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  72 x 280 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 62 x 255 mm

 57 000 Kč

1/6 strany na výšku na spad  72 x 138 mm
1/6 strany na výšku na zrcadlo 62 x 128 mm

 33 000 Kč

1/3 strany na šířku na spad  215 x 92 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 195 x 82 mm

 57 000 Kč

1/4 strany na výšku na spad  55 x 280 mm
1/4 strany na výšku na zrcadlo 45 x 255 mm

 47 000 Kč

1/1 strany na spad  215 x 280 mm
1/1 strany na zrcadlo 195 x 255 mm

 130 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm

 150 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm

 145 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm

 170 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

2. obálka + 3. strana na zrcadlo 430 x 280 mm 
2. obálka + 3. strana na spad 410 x 255 mm

 200 000 KčVNITŘNÍ

DVOUSTRANA

Středové panoráma na spad 430 x 280 mm 
Středové panoráma na zrcadlo 410 x 255 mm

 240 000 KčSTŘEDOVÉ

PANORÁMA
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Blesk Vaše recepty    –    specifikace

Tisk

tisk ................................................magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír ................................................................................... SC/B 52 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4

Tiskárna SLOVENSKÁ GRAFIA a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Formáty

rozměr strany  .................................................................. 195 x 244 mm
rozměr zrcadla  ................................................................ 175 x 220 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

17 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

17 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

14–11 dnů před uveřejněním  ........................................................ 50 %
10–7 dnů před uveřejněním  ....................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za speciální umístění .......................................................................25 %
za stranu 5, 7, 9   .............................................................................100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh operace cena za kus
 vkládání, všívání 1,60 Kč

 vlepování na pozici 2,40 Kč

 všívání, vkládání + fólie 2,60 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inz. oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–4 pracovní dny před uveřejněním  ......................................... 50 %
3 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Praha
Černokostelecká 145, 110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 7. 1. 2015 15. 12. 2014 15. 12. 2014

 2 4. 2. 12. 1. 12. 1.

 3 4. 3. 9. 2. 9. 2.

 4 1. 4. 9. 3. 9. 3.

 5 6. 5. 13. 4. 13. 4.

 6 3. 6. 11. 5. 11. 5.

 7 1. 7. 8. 6. 8. 6.

 8 5. 8. 13. 7. 13. 7.

 9 2. 9. 10. 8. 10. 8.

 10 7. 10. 14. 9. 14. 9.

 11 4. 11. 12. 10. 12. 10.

 12 2. 12. 9. 11. 9. 11.

 1/2016 6. 1. 2016 14. 12. 2015 14. 12. 2015

Harmonogram Blesk Vaše recepty
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Blesk Vaše recepty    –    formáty

1/2 strany na šířku na spad  96 x 244 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 86 x 220 mm

 70 000 Kč

1/4 strany klasická na spad  96 x 120 mm
1/4 strany klasická na zrcadlo 86 x 110 mm

 40 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  195 x 120 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 175 x 110 mm

 70 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  65 x 244 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 55 x 220 mm

 55 000 Kč

1/3 strany na šířku na spad  195 x 81 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 175 x 71 mm

 55 000 Kč

1/1 strany na spad  195 x 244 mm
1/1 strany na zrcadlo 175 x 220 mm

 130 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 195 x 244 mm

 156 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 195 x 244 mm

 143 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 195 x 244 mm

 169 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY
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Blesk Křížovky    –    specifikace

Tisk

tisk ................... archový ofset + magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ....................................................křídový lesklý 100 g/m2

papír textové části ........................................................... SC/B 52 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s.
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava

Formáty

rozměr strany  .................................................................. 215 x 280 mm
rozměr zrcadla  ................................................................ 190 x 250 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

17 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

17 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

14–11 dnů před uveřejněním  ........................................................ 50 %
10–7 dnů před uveřejněním  ....................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za speciální umístění .......................................................................25 %
za stranu 5, 7, 9   .............................................................................100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh operace cena za kus
 vkládání, všívání 1,60 Kč

 vlepování na pozici 2,40 Kč

 všívání, vkládání + fólie 2,60 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inz. oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–4 pracovní dny před uveřejněním  ......................................... 50 %
3 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., 
provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy
 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 14. 1. 2015 22. 12. 2014 22. 12. 2014

 2 11. 2. 19. 1. 19. 1. 

 3 11. 3. 16. 2. 16. 2.

 4 8. 4. 16. 3. 16. 3.

 5 13. 5. 20. 4. 20. 4.

 6 10. 6. 18. 5. 18. 5.

 7 8. 7. 15. 6. 15. 6.

 8 12. 8. 20. 7. 20. 7.

 9 9. 9. 17. 8. 17. 8.

 10 14. 10. 21. 9. 21. 9.

 11 11. 11. 19. 10. 19. 10.

 12 9. 12. 16. 11. 16. 11.

 1/2016 13. 1. 2016 21. 12. 2015 21. 12. 2015

Harmonogram Blesk Křížovky
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Blesk Křížovky    –    formáty

1/2 strany na výšku na spad  105 x 280 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 93 x 250 mm

 55 000 Kč

Modul B 190 x 60 mm

 50 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  215 x 138 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 190 x 122 mm

 55 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  69 x 280 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 60 x 250 mm

 40 000 Kč

1/3 strany na šířku na spad  215 x 90 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 190 x 80 mm

 40 000 Kč

Modul A 52 x 52 mm

 35 000 Kč

1/1 strany na spad  215 x 280 mm
1/1 strany na zrcadlo 190 x 250 mm

 90 000 Kč

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm

 100 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm

 95 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm

 120 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

2. obálka + 3. strana na zrcadlo 430 x 280 mm 
2. obálka + 3. strana na spad 400 x 250 mm

 140 000 KčVNITŘNÍ 

DVOUSTRANA

Středové panoráma na spad 430 x 280 mm 
Středové panoráma na zrcadlo 400 x 250 mm

 155 000 KčSTŘEDOVÉ

PANORÁMA
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Aha! Křížovky    –    specifikace

Tisk

tisk .......................................... archový ofset + rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ....................................................................... LWC 80 g/m2

papír textové části ............................................................... N+ 52 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s., Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Formáty

rozměr strany  .................................................................. 160 x 220 mm
rozměr zrcadla  ................................................................140 x 200 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

14–11 dnů před uveřejněním  ........................................................ 50 %
10–7 dnů před uveřejněním  ....................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za speciální umístění .......................................................................25 %
za stranu 5, 7, 9   .............................................................................100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh operace cena za kus
 vkládání, všívání 1,60 Kč

 vlepování na pozici 2,40 Kč

 všívání, vkládání + fólie 2,60 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inz. oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–4 pracovní dny před uveřejněním  ......................................... 50 %
3 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy

Aha! Křížovky   -   formáty

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 21. 1. 7. 1. 7. 1.

 2 18. 2. 4. 2. 4. 2.

 3 18. 3. 4. 3. 4. 3.

 4 15. 4. 1. 4. 1. 4.

 5 20. 5. 6. 5. 6. 5.

 6 17. 6. 3. 6. 3. 6.

 7 15. 7. 1. 7. 1. 7.

 8 19. 8. 5. 8. 5. 8.

 9 16. 9. 2. 9. 2. 9.

 10 21. 10. 7. 10. 7. 10.

 11 18. 11. 4. 11. 4. 11.

 12 16. 12. 2. 12. 2. 12.

 01/2016 20. 1. 2016 6. 1. 2016 6. 1. 2016

Harmonogram Aha! Křížovky

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 160 x 220 mm

 55 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 160 x 220 mm

 50 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 160 x 220 mm

 60 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad  160 x 220 mm
1/1 strany na zrcadlo 140 x 200 mm

 45 000 Kč



52

C
ze

ch
 N

ew
s 

C
en

te
r 

   
C

en
ík

 2
01

5

Ž
E

N
Y

TI
SK

Nedělní Blesk Křížovky  /  Nedělní Aha! Křížovky  /  Nedělní Sport Křížovky    –    specifikace

Tisk

tisk .......................................... archový ofset + rotační ofset (coldset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky Nedělní Blesk Křížovky  ............................ LWC 80 g/m2

papír textové části ............................................................... N+ 52 g/m2 

počet sloupců na straně ...................................................................... 4

Tiskárna CZECH PRINT CENTER a.s., Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Formáty

rozměr strany  ..................................................................230 x 295 mm
rozměr zrcadla  ................................................................ 210 x 275 mm

Podklady

Podklady v elektronické podobě dle technických specifikací a po-
stupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

10 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

14–11 dnů před uveřejněním  ........................................................ 50 %
10–7 dnů před uveřejněním  ....................................................... 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na  účtu minimálně 9 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za speciální umístění .......................................................................25 %
za stranu 5, 7, 9   .............................................................................100 %

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

 druh operace cena za kus
 vkládání, všívání 1,60 Kč

 vlepování na pozici 2,40 Kč

 všívání, vkládání + fólie 2,60 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inz. oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

10–4 pracovní dny před uveřejněním  ......................................... 50 %
3 pracovní dny a méně  ................................................................ 100 %

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy Nedělní Blesk Křížovky  / Nedělní Aha! Křížovky
Nedělní Sport Křížovky   -   formáty

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 230 x 295 mm

 55 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 230 x 295 mm

 50 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 230 x 295 mm

 60 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad  230 x 295 mm
1/1 strany na zrcadlo 210 x 275 mm

 45 000 Kč

1/2 strany na výšku na spad  112 x 295 mm
1/2 strany na výšku na zrcadlo 102 x 275 mm

 30 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  230 x 146 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 210 x 135 mm

 30 000 Kč
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Nedělní Blesk Křížovky  /  Nedělní Aha! Křížovky  /  Nedělní Sport Křížovky    –    specifikace

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 1. 11. 2015 29. 12. 2014 29. 12. 2014

 2 25. 1. 12. 1. 12. 1.

 3 8. 2. 26. 1. 26. 1.

 4 22. 2. 9. 2. 9. 2.

 5 8. 3. 23. 2. 23. 2.

 6 22. 3. 9. 3. 9. 3.

 7 5. 4. 23. 3. 23. 3.

 8 19. 4. 3. 4. 3. 4.

 9 3. 5. 20. 4. 20. 4.

 10 17. 5. 4. 5. 4. 5.

 11 31. 5. 18. 5. 18. 5.

 12 14. 6. 1. 6. 1. 6.

 13 28. 6. 15. 6. 15. 6.

 14 12. 7. 29. 6. 29. 6.

 15 26. 7. 13. 7. 13. 7.

 16 9. 8. 27. 7. 27. 7.

 17 23. 8. 10. 8. 10. 8.

 18 6. 9. 24. 8. 24. 8.

 19 20. 9. 7. 9. 7. 9.

 20 4. 10. 21. 9. 21. 9.

 21 18. 10. 5. 10. 5. 10.

 22 1. 11. 19. 10. 19. 10.

 23 15. 11. 2. 11. 2. 11.

 24 29. 11. 16. 11. 16. 11.

 25 13. 12. 30. 11. 30. 11.

 26 27. 12. 14. 12. 14. 12.

 1/2016 10. 1. 2016 28. 12. 2015 28. 12. 2015

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 4. 1. 2015 22. 12. 2014 22. 12. 2014

 2 18. 1. 5. 1. 5. 1.

 3 1. 2. 19. 1. 19. 1.

 4 15. 2. 2. 2. 2. 2.

 5 1. 3. 16. 2. 16. 2.

 6 15. 3. 2. 3. 2. 3.

 7 29. 3. 16. 3. 16. 3.

 8 12. 4. 30. 3. 30. 3.

 9 26. 4. 13. 4. 13. 4.

 10 10. 5. 27. 4. 27. 4.

 11 24. 5. 11. 5. 11. 5.

 12 7. 6. 25. 5. 25. 5.

 13 21. 6. 8. 6. 8. 6.

 14 5. 7. 22. 6. 22. 6.

 15 19. 7. 3. 7. 3. 7.

 16 2. 8. 20. 7. 20. 7.

 17 16. 8. 3. 8. 3. 8.

 18 30. 8. 17. 8. 17. 8.

 19 13. 9. 31. 8. 31. 8.

 20 27. 9. 14. 9. 14. 9.

 21 11. 10. 25. 9. 25. 9.

 22 25. 10. 12. 10. 12. 10.

 23 8. 11. 26. 10. 26. 10.

 24 22. 11. 9. 11. 9. 11.

 25 6. 12. 23. 11. 23. 11.

 26 20. 12. 7. 12. 7. 12.

 1/2016 3. 1. 2016 21. 12. 2015 21. 12. 2015

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 11. 1. 2015 29. 12. 2014 29. 12. 2014

 2 25. 1. 12. 1. 12. 1.

 3 8. 2. 26. 1. 26. 1.

 4 22. 2. 9. 2. 9. 2.

 5 8. 3. 23. 2. 23. 2.

 6 22. 3. 9. 3. 9. 3.

 7 5. 4. 23. 3. 23. 3.

 8 19. 4. 6. 4. 6. 4.

 9 3. 5. 20. 4. 20. 4.

 10 17. 5. 4. 5. 4. 5.

 11 31. 5. 18. 5. 18. 5.

 12 14. 6. 1. 6. 1. 6.

 13 28. 6. 15. 6. 15. 6.

 14 12. 7. 29. 6. 29. 6.

 15 26. 7. 13. 7. 13. 7.

 16 9. 8. 27. 7. 27. 7.

 17 23. 8. 10. 8. 10. 8.

 18 6. 9. 24. 8. 24. 8.

 19 20. 9. 7. 9. 24. 8.

 20 4. 10. 21. 9. 7. 9.

 21 18. 10. 5. 10. 5. 10.

 22 1. 11. 19. 9. 19. 9.

 23 15. 11. 2. 11. 2. 11.

 24 29. 11. 16. 11. 16. 11.

 25 13. 12. 30. 11. 30. 11.

 26 27. 12. 14. 12. 14. 12.

 1/2016 10. 1. 2016 28. 12. 2015 28. 12. 2015

Nedělní Blesk Křížovky Nedělní Aha! Křížovky Nedělní Sport Křížovky
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Prospektové přílohy    –    skupina ŽENY

Blesk Hobby
Blesk Zdraví

Formát  215 x 280 mm.

Do časopisu lze vkládat, všívat či vlepovat jak reklamní materiá-
ly (letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy), tak pod 
fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 205 x 270 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat 
v čistém formátu s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě složky, slož-
ka v hlavě  neoříznutá, bez přefalcu).
Do  maximálního formátu 148 x 210 mm lze po  dohodě volit 
i formu našívání na obálku (dodat v čistém formátu s přídavkem 
na ořez  4 mm v hlavě složky, složka v hlavě neoříznutá, bez pře-
falcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 215 x 280 mm (dodat 
v pracovním formátu 218 x 287 mm, složka v hlavě neproříznutá 
s přídavkem na ořez v hlavě složky  4 mm, bez přefalcu/nebo 
výhradně zadní přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

V případě všívání/našívání přílohy do nohou časopisu se bude 
jednat o obrácenou montáž (hlava složky = nohy kresby)

Dodané složky musí mít v spojenou hlavu

Přílohy vlepované

Minimální formát: 75 x 75 mm. 
Maximální formát: 148 x 210 mm.
Při ručním vlepování na  pozici dle dohody i  menší/větší než 
uvedený minimální formát. 
Gramáž papíru: od  90 g/m2 (u  minimálního formátu gramáž  
150 g/m2).

Blesk pro ženy
Blesk pro ženy  /  speciál

Formát  215 x 280 mm.

Do časopisu lze vkládat, všívat či vlepovat jak reklamní materiá-
ly (letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy), tak pod 
fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 148 x 210 mm.
Maximální formát: 205 x 270 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat 
v čistém formátu s přídavkem na ořez 3 mm v hlavě/nohách, po-
dle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez pře-
falcu).
Do  maximálního formátu 148 x 210 mm lze po  dohodě volit 
i formu našívání na obálku (dodat v čistém formátu s přídavkem 
na ořez 3 mm v hlavě/nohách podle druhu závěsu, složka v hla-
vě/nohách neoříznutá, bez přefalcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 215 x 280 mm (dodat 
v pracovním formátu 220 x 286 mm, složka v hlavě neproříznutá 
s přídavkem na ořez v hlavě 3 mm, bez přefalcu/nebo výhradně 
zadní přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 60 x 80 mm. 
Maximální formát: 185 x 250 mm.
Při ručním vlepování na  pozici dle dohody i  menší/větší než 
uvedený minimální formát. 
Gramáž papíru: od 90 g/m2.

Přílohy atypické a přílohy 3D

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku 
přílohy v konečné podobě nebo předložení věrné makety pří-
lohy.

Blesk Vaše recepty

Formát 195 x 244 mm.

Do časopisu lze jen vkládat, a to výhradně jen jednoduché tiš-
těné reklamní materiály (letáky, prospekty).

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 185 x 235 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka o max. rozsahu 16 stran: minimální gramáž papíru 52 g/m2.
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Prospektové přílohy    –    skupina ŽENY

Blesk Křížovky

Formát 215 x 280 mm.

Do časopisu lze vkládat, všívat či vlepovat jak reklamní materiá-
ly (letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy), tak pod 
fólii přikládat i 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 205 x 270 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 105 x 148 mm (dodat 
v čistém formátu s přídavkem na ořez 4 mm v hlavě/nohách, po-
dle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez pře-
falcu).
Do  maximálního formátu 148 x 210 mm lze po  dohodě volit 
i formu našívání na obálku (dodat v čistém formátu s přídavkem 
na ořez 4 mm v hlavě/nohách podle druhu závěsu, složka v hla-
vě/nohách neoříznutá, bez přefalcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 215 x 280 mm (dodat 
v pracovním formátu 219 x 297 mm, složka v hlavě neproříznutá 
s přídavkem na ořez v hlavě 4 mm, bez přefalcu/nebo výhradně 
zadní přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 70 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 75 x 75 mm. 
Maximální formát: 148 x 210 mm.
Při ručním vlepování na  pozici dle dohody i  menší/větší než 
uvedený minimální formát. 
Gramáž papíru: od  90 g/m2 (u minimálního formátu gramáž  
150 g/m2).

Přílohy atypické a přílohy 3D

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením – podmínkou je předložení vzorku 
přílohy v konečné podobě nebo předložení věrné makety pří-
lohy.

Aha! Křížovky

Formát 160 x 220 mm.

Do časopisu lze jen vkládat, a to výhradně jen jednoduché tiš-
těné reklamní materiály (letáky, prospekty).

Přílohy vkládané

Minimální formát: 105 x 148 mm.
Maximální formát: 185 x 235 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka o max. rozsahu 16 stran: minimální gramáž papíru 52 g/m2.

Nedělní Blesk Křížovky
Nedělní Aha! Křížovky
Nedělní Sport Křížovky

Formát  220 x 285 mm.

Do časopisu lze jen vkládat, a to výhradně jen jednoduché tiš-
těné reklamní materiály (letáky, prospekty).

Přílohy vkládané

Minimální formát: 148x 210 mm.
Maximální formát: 210 x 297 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka o max. rozsahu 16 stran: minimální gramáž papíru 52 g/m2.
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RODINNÝ LÉKAŘ
                      TIPY NA PÉČI O ÚSTA

20 nejčastějších otázek
o menopauze

Co vás zbaví
nadýmání

Znáte rizika 
solárií?

Bojujeme s rakovinou
a nevzdáváme se!
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ústní dutina

Jakékoli onemocnění úst je krajně nepříjemné, neboť je většinou ztížený či úplně vyloučený pří-
jem potravy, nemluvě o bolestivosti při mluvení, zívání apod. Mnoha potížím se ale dá předchá-
zet pravidelnou a správnou péčí o dutinu ústní.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 41

Jen čistit zuby NESTAČÍ!

Ústa a ústní dutina jsou branou čili 
počátkem trávicí soustavy. Díky nim 
přijímáme potravu, rozmělňujeme 

ji a spolu se slinami zpracováváme a posí-
láme dál. Kromě rtů patří k ústní dutině 
jazyk, tváře, patro, slinné žlázy a zuby. 

Proč ústa nevoní
Některé lidi trápí zápach z úst. Kromě 

špatné či nedostatečné ústní hygieny 
může jít i o vedlejší příznak jiného one-
mocnění. Ovšem nejčastěji je příčinou 
zápachu povlak na zubech, tzv. plak, který 
se vytváří bakteriálním rozkladem zbytků 
jídel a slin. Tento nepříjemný stav může 
ještě zhoršovat nedostatek tekutin či něk-
teré léky. Důležité je proto nejen si pravi-
delně čistit zuby, ale starat se o hygienu 
celé ústní dutiny. 

Máte mapy na jazyku?
Odborníci to nazývají mapovitý jazyk 

– je to stav, kdy se na jazyku tvoří nepravi-
delné načervenalé skvrny, většinou bíle 
ohraničené. Střídavě se tyto mapy objevují 
a mizí. Příčina není zcela známá, přispí-
vat ke vzniku může nedostatek vitaminů 
a minerálů, kouření, časté používání 
ostrého koření, zvýšená citlivost na zubní 
pastu, hormonální změny, infekce aj. 

Léčba mapovitého jazyka, který se může  
stát i chronickým, spočívá hlavně v tišení 
bolestí. Někteří lidé mohou také trpět 
značně neurčitými bolestmi a pálením 
jazyka – odborník se nejprve snaží přijít na 
příčinu dráždění (poškozený nerv, ulomený 
zub, sucho v ústech, málo vitaminu, alergie 
apod.) a poté rozhodne o typu léčby. 

Páchne vám z úst? 
• jsou nemocné dásně
• máte zkažené zuby
• jde o zánět dutin či mandlí
• trpíte streptokokovou angínou
• máte cukrovku
• máte špatné trávení a zácpu
• jíte příliš těžkou a kořeněnou stravu

Co dělat pro voňavý dech 
1. Pravidelně čistit chrup a používat mezi-
zubní kartáčky či dentální nit
2. Čistit i povrch jazyku, hlavně zadní část
3. Pravidelně odstraňovat zubní kámen
4. Nekouřit
5. Dostatečně pít
6. V případě nouze použít žvýkačku bez 
cukru 

ústní dutina
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Mááte mapy na jazyku?
Odborníci to nazývají mapovitý jazyk 

– je to stav, kdy se na jazyku tvoří nepravi-
delné načervenalé skvrny, většinou bíle
ohraničené. Střídavě se tyto mapy objevují 
a mizí. Příčina není zcela známá, přispí-
vat ke vzniku může nedostatek vitaminů 
a minerálů, kouření, časté používání 
ostrého koření, zvýšená citlivost na zubní
pastu, hormonální změny, infekce aj. 

Léčba mapovitého jazyka, který se může  
stát i chronickým, spočívá hlavně v tišení 
bolestí. Někteří lidé mohou také trpět
značně neurčitými bolestmi a pálením
jazyka – odborník se nejprve snaží přijít na 
příčinu dráždění (poškozený nerv, ulomený 
zub, sucho v ústech, málo vitaminu, alergie
apod.) a poté rozhodne o typu léčby.

PPácchne vám z úst?
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• mmáte špatné trávení a zácpu
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Tuto přílohu si můžete z časopisu vyjmout a schovat do sbírky

Příště: Zrak

• Jen čistit zuby nestačí
• Nejčastější   onemocnění

• Bylina,     která vám 
    pomůže

• Poradna 
    lékaře

JAK PORAZIT
CHŘIPKU

RODINNÉ KONSTELACE

VALENTÝN

KOUŘENÍ

Při terapii »mluví «
s mrtvými

Jste na lásce
závislí?

Za  abstinenci
dostanete

peníze!

PORADNA

PŘÍBĚHY ČTENÁŘŮ

OPALOVÁNÍ

PRVNÍ POMOC

Záchrana
při autonehodě

• RADY LÉKAŘŮ 
• KOLIK STOJÍ LÉKY 
• VYPLATÍ SE 
   OČKOVÁNÍ?

EPIDEMIE
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LENKA: „Z potratu jsem se 
nevzpamatovala.“

Odvažte se 
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✘ Představy a skutečnost
✘ Vaše příběhy

Tipy 

❱ řízky ❱ filé ❱ koláč ❱ cibulové mušle

Červená, 
STOP!

MÓDA
Halenka a džíny 6x jinak   str. 8–9

PROBLÉMY S IMUNITOU?
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Skutečné příběhy
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VZTAHY

Jak voní láska
Zaručená a� odizi� a, 
která vás dovedou k orgasmu

Originální dekorace

Vánočnírecepty

Marie

Rottrová:

Kostkovaná

Vyzkoušejte
trendy
kombinace!

mánie

Čtenářské

Anketa

na štědrovečerním 
stole?

pro vás
Co celebritám
nesmí chybět

„Přítel mé vrásky miluje.“
Vybráno

z vašich
dopisů!

❄ TRADIČNÍ KUBA
❄ RYBY SPOUSTY CHUTÍ 
❄ SALÁTOVÉ PROMĚNY

Cestování
Slovenský Ždiar

str. 32–33

Téma 
Usmíření po letech

str. 24–26

str. 8

str. 48

str. 41–45

str. 20–22

Do svátků to ještě 

stihnete!

Zn.: Na poslední chvíli
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DŮM•ZAHRADA•PĚSTUJEME•CHOVÁME

Nakupujeme 
zeminu

10 – 11

34 – 35

1

První
jarní kvítka

Hromosvod 
není na parádu  

POUZE
19,90   Kč ÚNOR 2009 ŮDŮM•ZAHRADA• •PĚSTUJEM•DD

● Jihočeské stavení jako
 připomínka starých časů
● Chata ze sádrokartonu
 ve venkovském stylu

Blesk Hobby je stále lepší!

Útulné 
představy

Michaely 
Ochotské

H d

Světlo
v bytě 

26 – 27

24 – 25

4 – 7

● Jihočeské stavení jako
připomínka starých časů

● Chata ze sádrokartonu

TÉMA MĚSÍCE: 
Chalupy našich čtenářek

20 – 21

30 – 31

o prací prostředkydko prací prostředky

SUPER 
LUŠTĚNÍ

Tentokrát pro hrnkové 
a balkonové rostliny

Poradíme vám, jak 
ochránit život i majetek

Co dělat, aby rozkvetla 
i ve vaší zahradě?

Jak má vypadat efektivně 
osvětlená domácnost?

BH02_01_titul+.indd   1 2.2.2009   14:52:07

Netradiční rozměry a umístění

NÁBOŽENSKÁ SEKTA
Úcta k tvůrci slovníku ale sou-

časníkům nedovolovala vidět 
i stinné stránky Jungmannova 
veřejného působení. Sem patří 
především jeho tvrdošíjné prosa-
zování časomíry namísto přízvu-
ku v české poezii. Podobně neper-
spektivní bylo i Jungmannovo 
slovanství. Český vlastenec 
se na počátku 19. století cel-
kem pochopitelně nadchl 
představou, že není pouze 
členem malého a takřka 
zapomenutého národa, ale 
příslušníkem velké rodiny 
slovanských národů v čele 
s Ruskem, na němž se ostat-
ně v té době i skvěl vavřín 
vítěze nad domněle nepře-
možitelným Napoleonem. 
V některých svých proje-
vech snil o všeobecném slo-
vanském jazyku založeném 
na ruštině, občas ale zašel 
i dále, když pomýšlel i na 
politické sjednocení Slo-
vanů pod carským žezlem. 
Zcela slepým tak byl vůči 
ruskému samoděržaví, 
v němž mladší již viděli ne-
přítele svobodomyslných 
idejí a politického liberalis-
mu. Přivítal dokonce i po-
rážku polského listopadové-
ho povstání 1830–1831, která 
v jeho perspektivě měla být 
dalším krokem ke slovan-
ské jednotě.

Upřímná láska k národu 
jej zavedla i k nekritickému 
přejímání někdy i zcela fan-
tastických nápadů a pod-
vrhů. Nejednalo se zdaleka 
jen o Rukopisy královédvor-
ský a zelenohorský (i když 
Josef Dobrovský tušil padě-
latele právě v Jungmanno-
vě okruhu), ale Jungmann 
věřil i Kollárově představě 
původního slovanského 
osídlení Itálie (a tím pádem 
ve slovanské kořeny antické 
kultury), uvítal Vinařické-
ho hypotézu českého pů-
vodu vynálezce knihtisku 
atd. Příliš sympatií dnes 
nebudí ani jeho prudké odmítnutí 
ušlechtilých (i když zřejmě nere-
álných) výzev Bernarda Bolzana 
k národnostnímu smíru mezi Če-
chy a Němci. (Proti Jungmannově 
výlučně jazykové defi nici národa 
stavěl Bolzano představu národa 
dvojjazyčného založenou na pří-
slušnosti ke společné vlasti.) 

Rozpaky vzbuzují i některé 
Jungmannovy osobní vlastnos-
ti. Již současníkům někdy vadila 
jeho přílišná opatrnost hraničící 

až s bázlivostí. Omlouvali ji vět-
šinou učeneckým charakterem 
Jungmannovy osobnosti, která je 
zcela zaujata svou vědeckou prací 
a nechce se rozptylovat veřejnými 
spory a polemikami. Také z dneš-
ního hlediska lze pochopit povahu 
člověka z chudých poddanských 
poměrů (nezapomínejme, že až 

osm let po Jungmannově narození 
zrušil císař Josef II. nevolnictví), 
jenž se nikdy necítil úplně doma 
ve „velkém světě“, do kterého jej 
uvedla jeho práce. Horší je, že „ti-
chý génius“ do polemik často vy-
sílal své oddané žáky a přátele, jež 
povzbuzoval z pozadí. Tak napří-
klad v době pravopisných sporů 
s Janem Nejedlým v soukromé ko-
respondenci naznačoval, že ho Ne-
jedlý u úřadů označuje jako poli-
ticky podezřelou osobu, a stavěl se 

do mučednické pózy: „Jestli vláda 
uvěří takovým pošetilým kleve-
tám, jest po mně veta.“ V případě 
Dobrovského zase pro změnu zpo-
chybňoval upřímnost jeho češství.

Skupina Jungmannových přívr-
ženců tak někdy svým chováním 
připomíná fanatickou nábožen-
skou sektu. Její členové se s uspo-

kojením navzájem informovali 
o tom, že další z českých spisova-
telů přešel k novému pravopisu, 
stejně jako když mezi věřícími za-
vládla radost ze šíření jejich nábo-
ženství. Naopak obrany Nejedlého 
byly potírány jako hereze. Když 
se například na Nejedlého stranu 
postavil Jiří Palkovič, nebrala si 
Jungmannova strana servítky. Po-
dobně případ politicky motivova-
ného odstranění Bernarda Bolzana 
z jeho univerzitního působení, kte-

ré většina svobodomyslně smýšle-
jících současníků rozhořčeně od-
suzovala, kvitoval třeba Antonín 
Marek s uspokojením. Svému ide-
álu tehdy psal, že by byl roztrpčen 
takovým zasahováním vídeňské 
vlády vůči pražským profesorům, 
„kdyby to právě bylo nepotkalo 
Čechů nepřítele a Vašeho protiv-

níka. Na takových českého 
ducha záhubcích nechať se 
opětuje rozhněvaného nebe 
kárání.“ 

ZATRACENÝ
V létě roku 1873 prožívala 

Praha opět slávu spojenou 
s Jungmannovým jménem, 
na náměstí před chrámem 
P. Marie Sněžné byl kladen 
základní kámen k jeho po-
mníku. Podle dobových 
svědectví předstihl počet 
účastníků dokonce i slav-
nosti položení základního 
kamene k Národnímu di-
vadlu. Slavnostním řeční-
kem byl František Ladislav 
Rieger, který využil příleži-
tosti k připomenutí pokro-
ku dosaženého českým ná-
rodním hnutím během 19. 
století. Jeho projev vlastně 
shrnul rodící se obrozen-
skou legendu, podle níž 
zde na počátku stojí národ 
takřka umírající a opovrho-
vaný, jehož řeč je zdánlivě 
odsouzena k zániku. Pak ale 
povstávají pracovníci ne-
hledící na osobní oběti a ja-
ko starozákonní proroci jej 
vyvádějí z temnoty ke svět-
lým zítřkům a mezi nimi 
na předním místě stojí prá-
vě postava Jungmannova. 
Ve stejném duchu psaly 
i tehdejší noviny a časopisy 
přinášející množství oslav-
ných článků, stručných ži-
votopisů a básniček. 

Podobně jako bylo roku 
1847 slouženo slavnostní 
rekviem, pořádali i nyní 
vlastenci po českých měs-
tech slavnostní akademie 
s deklamacemi a přísluš-

nými projevy místních notáblů, 
kteří se pochopitelně chtěli také 
na Jungmannově slávě přiživit. 
V analogii s pohřbem ale můžeme 
pokračovat, i v tomto případě jde 
současně o ukončení další kapitoly 
dějin českého národního obrození. 
V záloze už stála připravena nastu-
pující generace, pro niž byly ideály 
Jungmannovy doby nedostačující. 
V osmdesátých letech odmítli mla-
dí čeští vědci pravost dosud uctí-
vaných

Pohřeb se stal velikou manifes-
tací úspěchů a početního vzrůstu 
českého národního hnutí, tak-
že advokát Frič mohl po návratu 
domů ke své rodině s uspokojením 
prohlásit: „Děti! Zdá se mi, že vy-
hrajeme, už je nás veliká síla, kte-
rouž bohdá více nepřekonají a ne-
ušlapou.“ Bylo tomu skutečně tak, 
masová účast na pohřbu stejně 
jako řetězové pořádání smutečních 
bohoslužeb takřka ve všech čes-
kých městech, o nichž český tisk 
pravidelně informoval, ukázaly, že 
vlastenci nejsou izolovanými sku-
pinkami podivínů, ale že tvoří sílu, 
s níž bude nutno počítat.

Zároveň je poslední rozloučení 
s Jungmannem možno chápat i ja-
ko symbol ukončení jedné z kapitol 
dějin českého národního obrození. 
Kapitoly, která je charakterizována 
péčí o vytvoření, kultivaci a roz-
šíření českého spisovného jazyka. 
Za několik měsíců po jeho smrti již 
vypukla revoluce přinášející nové 
problémy.

OTEVŘENÍ CESTY
Josef Jungmann je skutečně 

dokonalým představitelem starší 
vlastenecké generace nastupují-
cí do veřejného života počátkem 
19. století. Narodil se 16. července 
1773 ve středočeských Hudlicích 
a prošel dráhou obvyklou pro na-
dané synky ze selských a malo-
městských rodin. V dětství odešel 
do piaristické školy v Berouně, po-
kračoval na gymnáziu téhož řádu 
v Praze. Po absolvování fi lozofi cké 
fakulty (ta byla tenkrát povinnou 
„přípravkou“ pro pokračování na 
fakultách označovaných jako „vyš-
ší) nastoupil studium práv. Roku 
1799 se ale rozhodl pro celoživotní 
dráhu středoškolského profesora. 
Nastoupil na gymnázium v Lito-
měřicích a již za tamního pobytu 
se začal projevovat jako aktivní 
český vlastenec. Učil (zdarma, jak 

zdůrazňovali všichni jeho živo-
topisci) češtinu na biskupském 
semináři a začal publikovat v čes-
kých časopisech své původní práce 
i překlady. Právě výběr knih, kte-
ré se rozhodl převést do češtiny, 
názorně ilustruje povahu počína-
jícího národního hnutí. Do dějin 
české literatury se Jungmann to-
tiž zapsal především přebásně-
ním Miltonova Ztraceného ráje 
a Chateaubriandovy novely Atala 
aneb Láska dvou divochů na pouš-
ti. Nábožensky vlažný litoměřický 
profesor tu českému publiku před-
kládá dílo anglického puritána 17. 
století a hluboce věřícího katolic-
kého romantika své současnosti. 
K tomu je potřeba připočíst ještě 
skutečnost, že tehdejší pouze čes-
ky čtoucí publikum (prostí lidé na 
venkově i ve městech) si četlo spí-
še příběhy o zazděných jeptiškách 
a bezhlavých rytířích a vzdělanci 
toužící po vyšší literatuře mohli 
bez problémů sáhnout po originá-
lech.

Smysl Jungmannova činu byl 
tedy především manifestační: po-
dání důkazu, že čeština je schopna 
přetlumočit arcidíla starší i novější 
evropské literatury.

V Litoměřicích napsal Jung-
mann i dvě Rozmlouvání o jazyku 
českém, vášnivou obhajobu práva 
češtiny na další rozvoj podepřenou 
důkazy její historické vyspělosti. 
Vzhledem k tomu, že jazyk byl v té 
době obecně ztotožňován s náro-
dem, byla Rozmlouvání přijímána 
i jako obrana samostatné národ-
ní existence. Podle svědectví řady 
obrozenců to byla právě četba této 
Jungmannovy práce, která je při-
vedla k aktivní vlastenecké čin-
nosti. A její autor se rychle vyšvihl 
mezi nejznámější a nejpopulárnější 
vlastence. Logickým pokračováním 
pak byl roku 1815 jeho přechod do 
Prahy, kde až do penzionování pů-
sobil na staroměstském gymnáziu. 

Práce na překladech jej ale upo-
zornila na vážné nedostatečnosti 
soudobé češtiny při vyjadřování 
moderní krásné literatury, o vě-
decké produkci ani nemluvě. Pro 
většinu tehdejších českých spiso-
vatelů byla totiž věčným a nepře-
konatelným ideálem čeština tisků 
Daniela Adama z Veleslavína z do-
by předbělohorské, označované 
také jako „zlatý věk českého jazyka 
a literatury“. Jak v oslavném živo-
topise slavného knihtiskaře napsal 
jeden z jeho největších ctitelů, Jan 
Nejedlý: „Každý, an dobře česky 
psáti chce, musí spisy Veleslavíno-
vy za příklad sobě zvoliti, neuna-
vitelnou snažností je bedlivě čísti, 

aby své cti a svým krajanům vděč-
ně posloužil.“

Proti tomuto staromileckému 
pojetí Jungmann postavil potřebu 
obohatit historický jazyk nový-
mi slovy převzatými z ostatních 
slovanských jazyků, lidové mluvy 
a případně i novotvary; společně 
s tím usiloval i o modernizaci čes-
kého pravopisu. Ve všech těchto 
případech Jungmann prokázal 

šťastnou ruku i vytříbený jazyko-
vý cit a jím vytvořená slova dnes 
běžně užíváme. Jazykové spory 
mezi Jungmannem a Nejedlým 
již dnes nikoho nezajímají, je ale 
dobré si uvědomit, že se jednalo 
o první boj za vyproštění národa 
z úzkého provincionalismu (v něm 
by totiž Češi v případě ustrnutí na 
starých jazykových formách bez-
nadějně uvízli) a otevření cesty 
k modernímu vzdělání. 

SLOWNÍK TICHÉHO GÉNIA
Od roku 1816 otevíral dvorský 

studijní dekret alespoň částeč-
ně možnosti středoškolské výuky 
češtiny. To Jungmanna přived-
lo k sestavení Slovesnosti, před-
stavující vlastně první učebnici 
české stylistiky. Šlo o antologii 
ukázek (autorů historických i sou-
dobých) stylu různých literárních 
druhů, která se stala pro celou 
řadu budoucích českých autorů 
prvním uvedením do spisova-
telského řemesla. Základní po-
můckou pro následující generace 
historiků a literárních vědců se 
stala také Jungmannova Historie 
literatury české aneb Soustavný 
přehled spisů českých s krátkou 
historií národu, osvícení a jazyka. 
Nejedná se sice o dějiny literatu-
ry v našem slova smyslu, spíše jde 
o bibliografi cký soupis všech teh-
dy známých česky psaných spisů 
s krátkými úvodními obecně his-

torickými přehledy. Na svou dobu 
se ale jednalo o významný počin 
dokumentující bohaté dějiny čes-
ké literatury. Životní a skutečně 
zakladatelské dílo na Jungmanna 
ale teprve čekalo.

Základním normativem každé-
ho spisovného jazyka je slovník 
kodifi kující jeho slovní zásobu. 
A právě ten rodící se česká literatu-
ra bolestně postrádala, respektive 
existovalo tu pouze několik nedo-
končených a nepříliš zdařilých po-
kusů. Důvody byly nasnadě: zmí-
něné nedostatky soudobé hovorové 
mluvy stejně jako přílišná závis-
lost literárního jazyka na historic-
kých vzorech více než dvě století 
starých. Jungmann si byl potřeby 
slovníku vědom již nejméně od 
roku 1810 a v podstatě od této doby 
na něm začal pracovat. Dílo pak 
dokončil až na sklonku třicátých 
let, kdy vyšel pátý a poslední díl 
velkého Slowníka česko-německé-
ho. Bez nadsázky monumentální 
dílo vytvořil sám pouze s pomocí 
přátel a žáků, kteří mu posílali di-
alektická slova ze svých prázdni-
nových cest, upozorňovali jej na 
odborné profesní výrazy apod., ko-
nečná práce ale ležela jenom a pou-
ze na Jungmannovi. 

O tom, že se čeština zařadila 
mezi moderní evropské jazyky, 
již nyní nemohlo být pochyb. Za 
toto dílo se také pražský profesor 
dočkal i veřejných poct: Císař Fer-
dinand Dobrotivý jej poctil Leo-
poldovým řádem, svým čestným 
členem jej jmenovalo několik za-
hraničních akademií a učených 
společností, vlastenecké skupiny 
mu zasílaly čestné poháry a prs-
teny. Na počátku čtyřicátých let 
tak byl Josef Jungmann bezesporu 
nejpopulárnějším a nejobdivova-
nějším mužem české národní spo-
lečnosti. Její úcta k „tichému géni-
ovi“ (jak mu přezdívali) byla takřka 
nezřízenou. 
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Netradiční rozměry a umístění

existovala důkladná zpráva mezi-
národní skupiny, která v roce 1943 
odjela na katyňská místa a exhu-
movala mrtvoly zavražděných 
důstojníků. Jenomže Burděnkova 
komise po válce všechno obráti-
la a lež šířila dál. S tím se ale teh-
dy nedalo nic dělat – těžko by tolik 
vzývané přátelství Polska a Sovět-
ského svazu mohlo existovat, kdy-
bychom měli v naší společné mi-
nulosti událost, jakou byla Katyň. 
Ve vašem fi lmu se mimo jiné ob-
jevuje důstojník, který si dělá 
stále poznámky – postava jaké-
hosi svědka. Je to Józef Czap-
ski?

V tomhle případě 
jsem využil materi-
ály z pozůstalostí 
lidí, kteří v Katy-
ni zahynuli. Na-
příklad existuje 
zápisník majora 
Solského, na-
lezený v jámě 
u jeho mrtvo-
ly. Byl jedním 
z prvních vo-
jáků, jehož tělo 
bylo exhumováno. 
Obsah zápisníku 
pak rekonstruovali 
v Krakově, kam byly 
přiváženy všechny do-
kumenty, neboť ve měs-
tě se nacházelo sídlo Ge-
nerálního gouvernementu 
a zástupci soudního lékařství 
všechno pečlivě pročítali. Zá-
pisník majora Solského se liší od 
všech ostatních svědectví v tom, 
že je v něm zaznamenána posled-
ní věta, asi těsně před smrtí. Píše, 
že už vidí vilu, kde se vykonávaly 
rozsudky smrti, že musí odevzdat 
osobní věci a dokumenty a že je 
šest hodin ráno. Ta poslední věta 
zní: „Co se s námi stane?“ Celá 
zrůdnost tohoto zločinu spočívala 
v tom, že důstojníci absolutně ne-
věděli, co s nimi v příštích dnech 
i hodinách bude.
Někdo může namítnout: dvacet 
tisíc lidí, navíc vojáků. Proč se 
nepostavili na odpor?

Tedy za prvé: oněch dvacet ti-
síc nikdy nebylo pohromadě, byli 
rozmístěni do několika táborů na 
území Sovětského svazu. Za druhé: 
neustále byli Sověty manipulová-
ni. Například uprostřed noci přišel 
do jejich baráku důstojník NKVD 
s otázkou: „Kdo z vás umí rumun-
sky?“ Tu a tam se někdo přihlásil. 
Někteří si hned říkali: asi nás po-
šlou do Rumunska. „A kdo mluví 
francouzsky?“ Těch už bylo hodně. 
Určitě si říkali: nás pošlou do Fran-
cie. Vezli je vlakem, nikdo nevěděl 

kam, vezli s nimi i jejich zavazadla. 
Aby všechno vypadalo úplně nor-
málně. Tohle byly metody NKVD. 
Do chvíle, než vám někdo položí 
k hlavě revolver, se bouřit nebu-
dete.
S Czapským jste o těchto věcech 
hovořili, když jste se setkali před 
lety v Paříži. Už tehdy jste myslel 
na natočení fi lmu?

Tehdy neexistovala žádná nadě-
je na fi lm. V Polsku byl vyhlášen 
výjimečný stav, vládl Jaruzelski 
a ani jsem nevěřil, že někdy budu 
žít ve svobodné společnosti. Mys-

lel jsem si, že se 
konce so-

vět-
ského 
impéria ne-
dožiji. Když jsem 
se dostal do Paříže, 
mohl jsem svobodně roz-
mlouvat s člověkem, který tu hrů-
zu prožil. Zajímalo mě to opravdu 
osobně, protože v Katyni zavraždili 
i mého otce. 
Jak jste psal scénář fi lmu, jeho 
postavy?

Film je poskládán z různých 
fragmentů, úryvků z deníků a po-
známek, reálných příběhů růz-
ných postav. Proto jsem to nakonec 
zkomponoval tak, že se nejedná 
o jednu rodinu, ale o čtyři příběhy, 
které se různě prolínají. Měl jsem 
k dispozici různá svědectví. Na-
příklad ve fi lmu dva rudoarmejci 
trhají u nádraží polskou vlajku na 
dvě části. Mě by něco takového ani 
nenapadlo. Ve skutečnosti se jed-
nalo o celou ulici a těch vlajek tam 
bylo mnohem víc. Rudoarmejci 
procházeli ulicí a vlajky strhávali, 

protože bílá polovina se jim hodi-
la na onuce do bot a rudou věšeli. 
Nebo postava ruského důstojní-
ka – to je příběh převzatý ze dvou 
poznámek z vojenských deníků. 
Jedna vypráví o tom, že jistý ruský 
důstojník zachránil manželku pol-
ského důstojníka a její dceru. Když 
prý příslušník NKVD vstoupil do 
jejich bytu, tak řekl, že tam žádná 
polská žena nebydlí, a obě zatím 
mohly vyběhnout zadními dveř-
mi na dvůr. A druhý příběh hovoří 
o tom, že důstojník Rudé armády jí 
navrhl, že se s ní ožení, aby si za-
chránila život.

Pravda je přitom taková: 5. 
dubna 1940 začaly popravy mužů 
a 13. dubna během jedné noci 

NKVD zatkl všechny manžel-
ky důstojníků na polském 

území, které obsadila 
Rudá armáda. Jak je 

vyslídil? Povolil 
polským dů-

stojníkům 
napsat 

man-
žel-

kám dopis a ty pak svým manže-
lům směly odpovědět. NKVD si tak 
pořídil soupis všech adres a v oka-
mžiku, kdy jeho příslušníci vraž-
dili polské důstojníky, pozatýkal 
všechny polské ženy a děti, celé 
rodiny a deportoval je do dalekého 
Kazachstánu. Aby nikdo z blízkých 
nepátral po osudech zavražděných 
polských důstojníků. Byla to dů-
sledně promyšlená akce. 
Ve vašem fi lmu také ukazuje-
te, jak nacisté nechali v aule Ja-
gellonské univerzity v Krako-
vě shromáždit celý profesorský 
sbor, načež všechny jeho členy 
bez ohledu na zdravotní stav 
a stáří nahnali na připravená ná-
kladní auta a deportovali je do 

koncentračních táborů. Jaký byl 
jejich další osud?

Profesoři Jagellonské univerzi-
ty byli z velké části absolventy ně-
meckých univerzit nebo přednáše-
jícími na německých a rakouských 
univerzitách. Když Němci obsadili 
Polsko, tak je ani ve snu nenapadlo, 
že by byla uzavřena univerzita. 
A tak na začátku školního roku na 
podzim roku 1939 uspořádali mši 
svatou v kostele svaté Anny, ob-
lékli se do talárů a jako vždy prošli 
z kostela do budovy Collegium No-
vum. Němci ještě pár dnů počkali, 
potom rozeslali všem pozvánky, 
aby se 6. listopadu 1939 dostavili na 
určené místo. Většina z nich s rek-
torem v čele se dostavila, protože 
se domnívala, že se bude s Němci 
jednat o podmínkách zahájení aka-
demického roku. Ale Němci chtě-
li od počátku ukázat, že jakákoliv 
dohoda je naprosto vyloučená. Tu 
scénu jsem natočil přesně podle 
dochovaných záznamů. Protože je 
například slovo od slova zazname-
náno, co řekl onen esesák, který 
měl ke shromážděným profesorům 
proslov. 

Potom do sálu vtrhlo vojsko 
a všechny shromážděné zatklo. 
Velká část profesorů už byli pánové 
v pokročilém věku. Většina jich bě-
hem krátké doby zemřela v Gross-
Rosenu, kam je po zatčení umístili. 
Proč Němci přistoupili k tako-
vé akci?

Aby od začátku šířili strach. 
Zkrátka se nebudou s nikým 

o ničem bavit. Sa-
mozřejmě protesto-
vali švýcarští vědci, 
Maďaři, Španělé, 
Italové. Malá sku-
pinka z těch zatče-
ných profesorů se 
nakonec vrátila do 
Krakova. Většina 
z nich však zahy-
nula. Ale o co mně 

v téhle scéně hlavně šlo? Ukázat, 
že jak na straně Hitlera, tak na 
straně Stalina se vynořuje iden-
tický plán – zlikvidovat inteligen-
ci. A když zlikvidujete inteligenci, 
pak si v podstatě můžete dělat, co 
budete chtít. Dokonce existují fo-
tografi e, bohužel o tom ale nejsou 
žádné písemné dokumenty, na 
nichž je zachyceno setkání funkci-
onářů gestapa s důstojníky NKVD 
v polském Zakopaném. O čem tam 
tehdy vyjednávali, nevíme. To jsou 
zatím neprobádané kapitoly našich 
nejnovějších dějin.

Pak se ale stane, že přátelé z Rus-
ka, kteří přijeli na premiéru, mi 
řeknou: „No tak to ne, ty nemůžeš 
v Rusku ukazovat důstojníky ge-
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chtěli být jízliví, tak hájí pro své 
členy-veterináře právo na marže za 
léky. Její argumentace je však ne-
průstřelná. 

Novela by v praxi vedla v českém 
prostředí ke snadno představitel-
nému kolotoči. Velkochovatel chce 
nakupovat léky – třeba antibiotika 
nebo hormony – co nejvýhodněji, 
tudíž se dohodne s veterinářem na 
vystavení receptu na co největší 
množství. Veterinář mu onen re-
cept rád napíše, protože je veden 

komerčním zájmem – nechce přijít 
o klienta. Pokud mu recept nenapí-
še, tak si jej chovatel sežene u sou-
sedního veterináře. Vyzbrojen re-
ceptem výhodně nakoupí plnou 
paletu hormonů a antibiotik a na-
dále je jen na něm, jak s nimi bude 
zacházet. Doktora už k tomu de fac-
to nepotřebuje.

Domyslet všechny možné příbě-
hy, které může načít tento scénář, 
je skoro nemožné a mrazí z nich 
v zádech. Kravičky budou vesele 
požírat hormony a antibiotika pod-
porující jejich růst a ty pak budou 
v mase konzumovat i lidé. Se všemi 
nepříznivými zdravotními násled-
ky. Navíc vzniká i další pikantní 
problém. Řada veterinárních lé-
čiv obsahuje efedrin, látku, z níž je 
více než snadné vyrobit pervitin. 
Další „zvířecí“ léky obsahují mimo-
řádně silný, zákeřný a nebezpečný 
syntetický halucinogen Ketamin. 

Protidrogová policie už léta řeší 
snadnou dostupnost některých 
léků na chřipku obsahujících pseu-
doefedrin – i z něj se dá perník vy-
robit. Z veterinárního efedrinu by 
byla droga ovšem mnohem silnější, 
a navíc – veterinární léčiva se dají 
nakupovat po kilech mnohem ne-
nápadněji než ta určená lidem.

LÉKY CHOVATELŮM!
Když v polovině října začala tis-

ková konference, kterou k téma-

tu svolala veterinární komora do 
pražské kavárny Louvre, byla at-
mosféra ještě napjatější než v ordi-
naci doktora Matušiny. Kromě něj 
seděl za řečnickým stolkem i pre-
zident komory doktor Karel Dani-
el a další člen představenstva, Jan 
Černý, a všichni mluvili obsahově 
stejně jako před deseti dny Matuši-
na. Nebylo divu, vždyť Parlament 
propustil novelu druhým čtením. 
Pánové zopakovali to, co psáno 
výše, a pak se v hledišti projevil 
jakýsi nepokoj. Muž solidního ze-

vnějšku až hmatatelně vypadal, že 
s pány veterináři nesouhlasí.

Oslovil jsem ho – byl to docent 
inženýr Jiří Motyčka, CSc., ředitel 
Svazu chovatelů holštýnského sko-
tu ČR. Proč nesouhlasí? Pan ředitel 
mnoha slovy vysvětlil, že žádné 
porušení pravidel zacházení s léky 
nehrozí, a tudíž nehrozí ani žádný 
z katastrofi ckých scénářů nastíně-
ných veterináři. Špatné zacházení 
by bylo proti tomu a tomu předpi-
su. Znal jich opravdu hodně a to, 
co jsem pochopil, bylo, že kdyby 
v budoucnosti zacházeli všichni 
chovatelé a ti, kterým přijdou léky 
do ruky, jak jim ukládají úřední na-
řízení, tak by se fakt nic nemohlo 
stát. Věřil jsem mu, ovšem situaci, 
kdy se budou všichni chovat podle 
předpisů, si představit nedokážu.

Nakonec nezbývalo než se vy-
pravit za poslanci, kteří onen po-
změňovací návrh zákona, díky 
němuž by šlo nakupovat veterinár-
ní léky ve velkém a bez kontroly, 
navrhli. „Ta změna se udělala na 
základě požadavků velkých cho-
vatelů hospodářských zvířat, kteří 
by rádi, aby jim klesly náklady,“ 
říká poslankyně Soňa Marková 
(KSČM). Je fajn, že lobbing nijak 
nezastírá.

Než však na hlasování o jejím 
návrhu došlo, byl přijat úplně stej-
ný návrh poslance Josefa Kochana 
za ODS. Toho se mi nepodařilo za-
stihnout, ale „za něj“ mi ochotně 
odpověděl jiný člen klubu ODS, po-
slanec David Kafk a: „Jde o to, že se 
část příjmů, které mají veterinární 
lékaři z prodeje léků, přesune na 
veterinární lékárny. Když má zá-
kazník větší možnost výběru, ne-

může to uškodit.“ Na otáz-
ku, zda tak nezpřístupňuje 

ným podáváním a skončí to tím, 
že naši zemědělci nebudou smět 
vyvážet maso do zemí EU, protože 
bude plné zbytků léčiv.“ Zamyslí se 
a zpřesní: „Třeba ne všechno maso 
– ale stačí jednou najít v mase hor-
mony a v mléce antibiotika a zničí 
to pověst českých zemědělců na 
léta.“ 

PRO HORMONY VE VELKÉM
V současnosti je praxe taková, 

že chovatel zvířete – ať už se jedná 

o chovatele jednoho pejska, nebo 
deseti tisíc krav – může veterinární 
léky na předpis nakoupit buď ve ve-
terinární lékárně (když má předpis 
od doktora), nebo přímo od veteri-
náře. Nad užitím léku a jeho sklado-
váním má tak veterinář maximální 
dohled. Parlament teď ale schválil 
novelu zákona, která má nově do-
volit prodej chovatelům i přímo 
z velkoobchodu. „Ofi ciálně se také 
jako důvod změny uvádí zpřístup-
nění velkoodběratelských výhod za 
nákup velkých množství léků cho-
vateli. A právě v tom objemu je ma-
lér,“ vysvětluje doktor Matušina.

Po prostudování asi padesáti 
stran podkladů, které veterináři 
velmi iniciativně připravili, jsem 
jim musel přiznat naprostou ko-
rektnost. Nepřeháněli. Bylo to 
trochu překvapující, protože vete-
rinární komora samozřejmě hájí 
zájmy svých členů, a kdybychom 

V CELÉM SKANDÁLU S MOŽNÝMI ANTIBIOTIKY V MASE A MLÉCE
JDE NEZAKRYTĚ O STŘET DVOU LOBBY. JEDNA Z NICH VŠAK
ARGUMENTUJE VĚCMI, KTERÉ BY NÁS NEMĚLY NECHAT CHLADNÝMI.

Vkládání drobných 
reklamních  
předmětů

Leták

Vlepování na titulní stranu i na pozici

Netradiční rozměry a umístění

REFLEXE TEXT BOHUMIL PEČINKA KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEKREFLEXE FOTO PROFIMEDIA.CZ TEXT BOHUMIL PEČINKA

se kompetence daly vracet na ná-
rodní úroveň. Polákům se rovněž 
podařilo odložit změnu váhy hlasů 
při většinovém hlasování o sedm 
let a tak podobně. Reformní smlou-
va prostě má brzdy a pojistky, ne-

Smlouva není ústava
Nedávno jste napsal, že je dob-
ře, když euroústava před dvěma 
lety neprošla, protože Evropa ne-
byla zralá na tak hlubokou formu 
integrace. Dnes je na stole tzv. 
reformní smlouva, o níž analy-
tici tvrdí, že se z devadesáti pro-
cent s euroústavou shoduje. Na 
ni už jsme zralí?

Opakuji, že Evropa na ústavu 
zralá nebyla, není a v dohledné 
době nebude. Reformní smlouva 
ale nemá ústavní charakter. Pů-
vodním záměrem zemí EU také 
vůbec nebylo psát ústavu. V roce 
2003 se sešel konvent, na němž měl 
být vypracován podklad pro refor-
mu unijních institucí. Teprve zde 
někteří ambiciózní politici vytvo-
řili evropskou ústavu, která byla 
před dvěma lety odmítnuta voliči 
ve Francii a Nizozemsku. Poté se 
pomalu začalo pracovat na novém 
dokumentu.
Proč se vůbec k reformě evrop-
ských institucí přistupovalo?

Velké státy se obávaly, že po roz-
šíření Unie o bývalé východoev-
ropské země poklesne jejich vliv, 
neboť rozhodovací proces bude 
příliš komplikovaný. V reformní 
smlouvě je skutečně většina věcí 
z euroústavy. Důvodem je, že je-
jím základem byla reforma rozho-
dovacích procedur, což přešlo i na 
reformní smlouvu. Mimochodem, 
ze sedmadvaceti členských zemí 
nechtělo v následných jednáních 
osmnáct na euroústavě změnit ani 
čárku. Když si uvědomíte, že vy-
tváření takového textu je založeno 
na shodě, musíte dospět k závěru, 
že nějaký kompromis byl nutný. 
Když si člověk porovná euro-
ústavu a reformní smlouvu, vý-
sledkem je konstatování: forma 
jiná, absentuje zde evropská 
symbolika (prezident, ministr 
zahraničí, hymna), ale z hlediska 
rozdělení moci jde o tentýž do-
kument. Nebylo smyslem euro-
ústavu jen vnějškově pozměnit, 
aby se mohlo říct: podívejte, to 
není ústava, jejíž schvalování by 
muselo projít referendem, takže 
stačí, když dokument odhlasují 
parlamenty?

Neexistuje jeden evropský zá-
jem, ale jen zájmy členských států. 
Chci tím říct, že nevylučuji, že ně-
kdo měl motivace, o nichž mluvíte. 
Ještě ale k symbolice. Na rozdíl od 
vás bych její odstranění nepodce-
ňoval, protože v mezinárodní po-

litice je důležitější, než si možná 
myslíte. Nejde jenom o evropskou 
vlajku a hymnu, ale celé ukotvení 
dokumentu. To prostě není klasic-
ká ústava.
Dobře, ale šedesát význam-
ných pravomocí národního stá-
tu přechází na nadnárodní úro-
veň a zhruba třicet hlasování se 
z jednomyslnosti přeměňuje na 
většinové. To je výrazný zásah 
do pravomocí České republiky. 

V mnoha případech se jedná 
o rozhodování o justičních a bez-
pečnostních věcech v souvislosti 
se vstupem do tzv. schengenského 
prostoru. Na jedné straně budeme 
mít více svobody v přeshraničním 
pohybu, na straně druhé to skýtá 
větší rizika, na něž musí Evropská 
unie nějak reagovat. Vezměte si 
předchozí smlouvy, které vymezu-
jí fungování EU – maastrichtská, 
amsterdamská, niceská. Všechny 
znamenaly postupný přechod od 
zásady jednomyslného k většino-
vému rozhodování a také se ne-
mluvilo o ústavních převratech. 
Proč každé zhruba čtyři roky při-
cházejí představitelé EU s novou 
smlouvou, která automaticky 
odebírá další a další kompetence 
národním státům? 

Myslím, že tato reformní smlou-
va bude na dlouhou dobu posled-
ním dokumentem podobného dru-
hu. Měli bychom si pár let počkat, 
jaké bude mít praktické důsledky. 
Co si ale budeme nalhávat? Podsta-
tou této reformy je řešení toho, kdo 
bude mít větší vliv na mocenské 
rozhodování v Evropské unii po 
dvojím rozšiřování. Navíc předcho-
zí, niceská smlouva byla splácaná 
na poslední chvíli a některé věci 
nechávala nedořešené. 
Co je to za energii, která žene 
integraci neustále vpřed, „přes 
spáleniště, přes krvavé řeky“?

(Smích). Je jasné, že to ženou 
dopředu evropské elity, které z ní 
mají větší profi t než normální lidé. 
I elity si ale musí dát pozor, aby se 
nůžky mezi názory obyčejných lidí 
a jimi samými příliš nerozevíra-
ly, čehož jsme byli svědky v době 
odmítnutí euroústavy ve Francii 
a Nizozemsku. Na druhou stranu: 
reformní smlouva je sňatek z rozu-
mu, s nímž se dá docela dobře žít. 
Ve fázi vyjednávání jsme se s Bri-
ty a Poláky snažili posílit kontrol-
ní funkce národních parlamentů. 
Dosáhli jsme například toho, aby 
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jenom plyn. Bude hodně záležet na 
tom, jak se je státní správa a náš 
Parlament naučí používat. 
Jak to dopadlo s tzv. joaninskou 
klauzulí, která by umožnila 

menším státům na „rozumnou 
dobu“ pozdržet rozhodnutí vět-
šiny?

Tohle byl původně nápad Po-
láků, který jsme podpořili, a je to 
přesně jedna z těch brzd a pojistek, 
o níž jsem mluvil. 
Proč se nepodařilo prosadit pří-
mo do textu reformní smlouvy 
český návrh na oboustrannou 
fl exibilitu? Tedy aby kompetence 
mohly přecházet nejen do Bruse-
lu, ale i opačným směrem k ná-
rodním státům? 

Asi znáte metaforu, že kapři 
si svůj rybník nikdy nevypustí. 
Evropská komise nechtěla přijít 
o vliv, a tak je náš požadavek pouze 
součástí právně nevymahatelné-
ho usnesení. Na druhou stranu se 
jedná o politický závazek, a pokud 
se na něm někdy Evropská rada 
shodne, tak ho Evropská komise 
provede. 
České politické elity se dohod-
ly na tom, že reformní smlouva 
bude schvalována nikoli v refe-
rendu, ale hlasováním v Parla-
mentu. Neobejdete tím usnesení 
kongresu ODS z listopadu 2006, 
které odmítá další předávání 
kompetencí do Bruselu?

Koncem listopadu proběhne dal-
ší kongres, kde se budeme snažit 
toto usnesení zrušit, neboť nám 
zatím znemožňuje přijmout tuto 
smlouvu. To je fakt. 
Zvnějšku to vypadá, jako by ODS 
vyměnila se dvěma koaličními 
partnery svůj evropský program 
za podporu amerického radaru. 
Je to tak? 

Mezi evropskou smlouvou a ra-
darem žádná souvislost není. 
Registruji debatu, zda reformní 
smlouvu schválit v Parlamen-

        Každý den vyhledává Vaše služby

  530 000 uživatelů.*
 

Jak chcete,
             aby Vás našli?

* Zdroj počtu užití Zlatých stránek: výzkum MML 2005, 
Median, s.r.o., uživatel = opakované užití Zlatých stránek

www.zlatestranky.cz

•  výroba a vkládání plakátů,
•  vkládání drobných reklamních předmětů a zatavení časopisu  

do fólie,
•  všívání na střed časopisu,
•  našívaná příloha v horním nebo spodním závěsu,
•  vlepování na titulní stranu i na pozici,
•  přepáskování časopisu,
•  samolepky,
•  klopový přebal (obálka s klopou),
•  klopa s výsekem (klopa vyseknutá do určitého tvaru),
•  netradiční rozměry a umístění a jiné dle přání klientů,

Výše uvedené možnosti inzerce lze realizovat pouze  
po předchozí dohodě s inzertním oddělením.

• klopový přebal (obálka s klopout),
• klopa s výsekem (klopa vyseknutá do určitého tvaru),
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Představení skupiny DĚTI  

Sleva za počet opakování inzerátů

 počet výše slevy 

 od 3x 03 %

 od 6x 06 %

 od 9x 09 %

 od 12x 12 %

 od 15x 15 %

 od 20x 20 %

 od 24x  smluvně

Sleva za floating

 floating výše slevy

 14deník (v průběhu 1 měsíce) 5 %

Minimální formát pro uplatnění slevy je 1/6 strany.  
Platí při objednání stejného formátu v rámci jedné objednávky.

Slevy v rámci skupiny DĚTI

Sleva za umístění inzerce ve specifikovaném časovém období.
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Koukněte se, 

jak to funguje!

Koukněte se

Kompletní 
návody 

a pohy-
bovou 

animaci 
najdeteZDE!
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PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

1 Konstrukce hračky není složitá, přesto je 

nutné pracovat pečlivě a dbát pokynů v ná-

vodu, aby hračka fungovala spolehlivě a bez chy-

by. Zejména je důležité zabezpečit dostatečnou 

vůli otáčivých spojení a zamezit i minimálnímu 

tření pohyblivých dílů. Velmi dbejte, aby lepidlo 

nevteklo do otáčivých spojů. Pokud se tak stane, 

budete to obtížně a pracně napravovat. Otvory 

nejlépe vysekněte malým průbojníkem a opatr-

ně je zakápněte vteřinovým lepidlem (dále VL). 

Po vytvrdnutí lepidla zabruste veškeré otřepy. 

Při sesazování dílů kruhovým jehlovým pilníkem 

dolaďte vůli otvorů. Takto vytvořené otvory se 

provozem hračky nevydřou. 

2 Opatřete si karton silný 0,5 mm, na který 

nalepíte disperzním lepidlem všechny díly 

vystřihovánky, jejichž poziční čísla jsou podbarve-

na černě a šedě. Díly s černě podbarvenými pozič-

ními čísly podlepíte navíc ještě jednou vrstvou kar-

FOTO, SLEPENÍ A ANIMACE MILAN NOVOBILSKÝ

NÁVOD POKRAČUJE NA STR. 33  3

MYŠ
a

tonu, abyste dosáhli celkové síly 1 mm. Podlepené 

díly nechte pod zátěží dokonale proschnout, aby 

se nezkroutily. Žlutě podbarvená poziční čísla dílů 

znamenají, že tyto nepodlepujete vůbec (myška). 

3 Čepy a hřídele jsou ze špejle. Ještě budete 

potřebovat tenký měděný drátek o průmě-

ru asi 0,5 mm a drátek na ocásek myšky. Pokud 

chcete povrch hračky nalakovat, pamatujte, že 

budete muset lakovat některé díly či sestavy před 

jejich kompletací. Dbejte zvýšené opatrnosti při 

práci s ostrými nástroji a raději pracujte pod do-

hledem dospělých.

NÁVOD NA SLEPENÍ 

1 Ostrým skalpelem vyřízněte vyznačené ot-

vory v konstrukčních dílech sestavy stolku 

1, 2, 3 a 6. Zkontrolujte, zda do nich půjdou volně 

(ale bez větší vůle) zasunout ozuby příslušných 

dílů, dříve než začnete stolek lepit. K desce 1

přilepte bočnici 2 a vnitřní přepážku 3. Mezi ně 

vlepte rozpěrnou desku 5. Na opačnou stranu 

dílu 1 přilepte bočnici 4. Nakonec přilepte čelní 

stranu stolku 6, nechte dokonale proschnout.

2 Slepte obě části těla kocoura 7, přední pra-

vé tlapky 9 a ocásku 11 k sobě a nechte za-

tížené proschnout. Konce výstupků dílů 9 a 11, 

které budou dosedat na vačky (díly převádějící 

otáčivý pohyb na posuvný), potřete VL a po jeho 

zatvrdnutí obruste styčné plochy smirkovým papí-

rem a zaoblete hrany (je to důležité, aby nedošlo 

k drhnutí o vačky). Tělo kocoura 7 zasuňte do vý-

řezu v desce stolu 1 a dokonale ho zafi xujte lepi-

dlem. Přilepte k tělu 7 zadní nohy 8 a přední levou 

tlapku 10, které přiměřeně vyhněte do stran.

3 Následuje nasunutí přední pravé tlapky 9 

a ocásku 11 na otáčivé čepy vytvořené 

z kousků špejlí a fi xace proti vypadnutí kolečky 

13. Dříve než budete lepit, prověřte, zda se tyto 

díly opravdu zcela volně pohybují ve výřezech 

desky 1 a zda čepové spoje nedrhnou. Muse-

jí po zdvihnutí vlastní vahou volně dopadnout 

k desce 1. Při konstrukci hračky se ukázalo, že je 

vhodné ještě zatížit konec ocásku 11 přilepením 

bambulky 12. 
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SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72
NÁROČNOST:    

VYSTŘIHOVÁNKA JE NA STRANĚ 32 A 33  3 3 3

Kompletní 
návody najdeteZDE!

www.abicko.cz/vystrihovanky242014

FOTO HONZA MUDRA    S
LEPENÍ KOSŤA CHADZIANTONIDIS

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Všechny části předem narýhněte. 

NÁVOD NA SLEPENÍ 

1 Slepte střední část trupu 1. Sestavte 

přední část trupu 2 a zadní část trupu 3.

Díly 1, 2 a 3 pod mírným tlakem přilepte 

k sobě. Plochu pro nakládání 4 nalepte zeza-

du na díl 3. Boční skříně 5 a 6 přilepte k dí-

lům 1 a 3. 2 Slepte spodní část kabiny 7 a horní 

část kabiny 8. Celek nalepte na díly 1 

a 2. Slepte poklopy 9, 10, 11 a přilepte je 

na díly 2, 7. Schránky na nářadí 12 a 13 nalep-

te za kabinu na díl 1. Slepte dělovou věž 14 

a hlaveň 15. Celek nalepte na díl 1. Plochy pro 

posouvání nákladu 16, 17 přilepte k dílům 3 

a 4. Bednu s nákladem 18 nalepte na díl 3. 

3 Zadní zábradlí 20 nalepte na bednu 19, 

celek přilepte na díl 3. Pravé zábradlí 21 

a levé zábradlí 22 nalepte z obou stran na 

díl 3. Slepte skříně pro radary 23, 24 a celek 

nalepte shora na díl 8.  Anténu slepte z dílů 

25, 26 a nalepte ji na díl 8.

PAPÍROVÁ
ARMÁDA 2

OBRNĚNÝ ČLUN
 PAPÍROVÁ ARMÁDA 2

4 Druhý model sady konstrukčně vychází 

z rychlého útočného výsadkového plavidla 

Stridsbat 90. Obrněný člun umožňující výsadek 

osmnácti plně vyzbrojených mužů se začal 

zavádět ve Švédsku od poloviny 90. let. Člun je 

charakterizován nízkou hmotností a ponorem, 

vysokou rychlostí i manévrovací schopností. 

Dvojitá vodní tryska, kterou člun používá 

místo klasického lodního šroubu, umožňuje 

provádět ostré zatáčky a při zpětném chodu 

je člun schopen zastavit na velmi malou 

vzdálenost. Proto je Stridsbat 90 vhodný pro 

službu v pobřežních vodách i na větších řekách. 

Podle místa použití se verze člunů mírně liší. 

Například čluny sloužící v tropických vodách 

jsou vybaveny systémem chlazení paliva. Náš 

model je verze člunu s dělovou věží Amos 

vybavenou dvojitým 120mm minometem 

s dostřelem 10 km.
 

KOSŤA CHADZIANTONIDIS

www.abicko.cz  
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MĚŘÍTKO: 1 : 72
NÁROČNOST:

Kompletní 
návody najdeteZDE!
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PAPÍROVÁ
ARMÁDA 2

C ČČ
/24/201444

OBRNĚNÝ ČLUN1 : 72
KOSŤA CHADZIANTONIDIS, 

ROMAN ŽIŠKA
2014/24

Touto vizitkou 
si můžete model 

označit
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Modrá LED
Součástka, 

která změnila svět

PRŮVODCE KRAJI PANEMU

PLAKÁT
Síla
vzdoru

Ochutnávka z čísla

ZDE!

www.abicko.cz/ochutnavka242014

TÉMA ČÍSLA

Malby 
pravěkých lovců

014

www.abicko.cz
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Hibernace
Cesta vesmírem ve spánku

Gepardi mizí
Tragédie nejrychlejších koček

Postavte si 

ArcadeBota

e n e rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee     22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ..........   sssssssssssssssssssssssssssssssss tttttttttttttttttttttttttt ooooooooooooooooooooooooooo lllllllllllll eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ttttttttttt íííííííí22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1111111111111111111111111111111111 ttttttttttttttttt lllllllll ttttt ííí

PRŮŮŮŮŮŮŮVODCE KRAJI PANEMU
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ABC

ABC je populární čtrnáctideník určený především aktivním dětem, 
nabízející zajímavé informace ze světa techniky, vědy, přírody, 
sportu i moderních technologií. Oblíbenou součástí titulu jsou 
rozmanité soutěže, kvízy, dárky, samolepky či tradiční vystřihovánky. 
ABC vychází již od roku 1957, CZECH NEWS CENTER a. s. jej vydává 
od roku 1994. Unie vydavatelů ocenila třikrát za sebou kvalitu ABC  
a udělila časopisu první místo a titul Časopis roku v kategorii 
Časopis pro mládež.

Čtenost je 159 000 čtenářů. 

Zdroj: Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, 
realizace GfK Praha - MEDIAN, 2. Q 2014 - 3. Q. 2014

Sleva za počet opakování inzerátů

 počet výše slevy 

 od 3x 03 %

 od 6x 06 %

 od 9x 09 %

 od 12x 12 %

 od 15x 15 %

 od 20x 20 %

 od 24x  smluvně

Sleva za floating

 floating výše slevy

 14deník (v průběhu 1 měsíce) 5 %

Minimální formát pro uplatnění slevy je 1/6 strany. Platí při objednání stejného 
formátu v rámci jedné objednávky.

Slevy v rámci skupiny DĚTI
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ABC    -   specifikace

Tisk

tisk obálky ........................................................................ archový ofset 
textová část a vnitřní složka .....  magazínový rotační ofset (heatset)
barevnost ........................................  plná – na všech stranách (CMYK)
papír obálky ..................................................... křídový lesklý 130 g/m2

papír textové části ............................................................ LWU 57 g/m2 

papír vnitřní složka ..................................bezdřevý ofsetový 120 g/m2 

Tiskárna SLOVENSKÁ GRAFIA a.s.  
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Tisk obálky: CZECH PRINT CENTER a.s., Ostrava
Na Rovince 876, 720 00 Ostrava - Hrabová 

Formáty

rozměr strany  .................................................................. 215 x 280 mm
rozměr zrcadla  ................................................................ 192 x 259 mm

Podklady

Podklady v  elektronické podobě dle technických specifikací  
a postupů na straně 61.

Uzávěrka pro objednávky

20 pracovních dnů před uveřejněním.

Uzávěrka pro podklady

15 pracovních dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

do 5 týdnů před uveřejněním  ...................................................... 50 %
méně než 5 týdnů před uveřejněním  ........................................ 100 %

Sleva za platbu předem

Při platbě předem (platba na účtu minimálně 14 pracovních dnů 
před uveřejněním) poskytujeme 2 % skonto.

Přirážky

za redakční umístění  .......................................................................50 %
za 1. inzertní stranu  .........................................................................20 %
za umístění v první třetině ............................................................. 10 %
za speciální umístění ...................................................................... 20 %

Speciální možnosti inzerce

Cena inzerce

Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.

Cena za vystřihovánky

1/1  .......................................................................................... 150 000 Kč
2/1  .......................................................................................... 275 000 Kč
3/1 ............................................................................................400 000 Kč

•  výroba a vkládání plakátů,
•  vkládání drobných reklamních předmětů a zatavení časopisu  

do fólie,
•  všívání na střed časopisu,
•  našívaná příloha v horním nebo spodním závěsu,
•  vlepování na pozici,
•  vystřihovánky,
•  skládačky,
•  přepáskování časopisu,
•  klopový přebal,
•  kreativní zpracování prezentace formou her a soutěží pro děti  

a jiné dle přání klienta.

Harmonogram

Přepáskování 
časopisu

Našívaná 
příloha

Skládačky

Klopa

3D + brýle

 Číslo  Den Uzávěrka Uzávěrka
 vydání vydání objednávek dodání podkladů

 1 6. 1. 9. 12. 2014 16. 12. 2015

 2 20. 1. 23. 12. 2014 30. 12. 2015

 3 3. 2. 6. 1. 13. 1.

 4 17. 2. 20. 1. 27. 1.

 5 3. 3. 3. 2. 10. 2.

 6 17. 3. 17. 2. 24. 2.

 7 31. 3. 3. 3. 10. 3.

 8 14. 4. 17. 3. 24. 3.

 9 28. 4. 31. 3. 7. 4.

 10 12. 5. 14. 4. 21. 4.

 11 26. 5. 28. 4. 5. 5.

 12 9. 6. 12. 5. 19. 5.

 13 23. 6. 26. 5. 2. 6.

 14 7. 7. 9. 6. 16. 6.

 15 21. 7. 23. 6. 30. 6.

 16 4. 8. 7. 7. 14. 7.

 17 18. 8. 21. 7. 28. 7.

 18 1. 9. 4. 8. 11. 8.

 19 15. 9. 18. 8. 25. 8.

 20 29. 9. 1. 9. 8. 9.

 21 13. 10. 15. 9. 22. 9.

 22 27. 10. 29. 9. 6. 10.

 23 10. 11. 13. 10. 20. 10.

 24 24. 11. 27. 10. 3. 11.

 25-26 8. 12. 10. 11. 17. 11.

 1/2016 5. 1. 8. 12. 2015 15. 12. 2015
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ABC     –    formáty

1/1 strany na spad  215 x 280 mm
1/1 strany na zrcadlo 192 x 259 mm

 115 000 Kč

Junior page na zrcadlo 126 x 180 mm

 85 000 Kč

1/2 strany na výšku na spad  106 x 280 mm
1/1 strany na výšku na zrcadlo 96 x 259 mm

 65 000 Kč

1/6 strany na šířku na spad  136 x 67 mm
1/6 strany na šířku na zrcadlo 126 x 56 mm

 35 000 Kč

1/2 strany na šířku na spad  215 x 138 mm
1/2 strany na šířku na zrcadlo 192 x 127 mm

 65 000 Kč

1/3 strany na výšku na spad  70 x 280 mm
1/3 strany na výšku na zrcadlo 60 x 259 mm

 50 000 Kč

1/6 strany na výšku na spad  70 x 136 mm
1/6 strany na výšku na zrcadlo 60 x 127 mm

 35 000 Kč

1/3 strany na šířku na spad  215 x 91 mm
1/3 strany na šířku na zrcadlo 192 x 80 mm

 50 000 Kč

1/4 strany na šířku na spad  215 x 67 mm
1/4 strany na šířku na zrcadlo 192 x 56 mm

 40 000 Kč

1/8 strany na šířku na spad  215 x 32 mm
1/8 strany na šířku na zrcadlo 192 x 21 mm

 30 000 Kč

Proužek - záhlaví, střed a zápatí na spad  215 x 25 mm

 20 000 Kč

1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm

 120 000 Kč3. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm

 140 000 Kč4. 

STRANA 

OBÁLKY

1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm

 130 000 Kč2. 

STRANA 

OBÁLKY

2/1 strany na spad 430 x 280 mm 
2/1 strany na zrcadlo 410 x 259 mm

 200 000 KčVNITŘNÍ 

DVOUSTRANA

1/4 strany na výšku na spad  106 x 138 mm
1/4 strany na výšku na zrcadlo 96 x 127 mm

 40 000 Kč
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ABC    –    prospektové přílohy

Uzávěrka pro objednávky

21 pracovních dnů před uveřejněním.

Termín dodání

10 dnů před uveřejněním.

Storno poplatky

50–22 pracovních dnů před uveřejněním  .................................. 50 %
21 pracovních dnů a méně  ......................................................... 100 %

Přirážky

za exkluzivitu vkládané inzerce  ....................................................  25 %

Vkládaná, všívaná nebo vlepovaná inzerce se realizuje pouze po 
předchozí dohodě s inzertním oddělením.

Místa dodání prospektových příloh

CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Praha
Černokostelecká 145, 110 00 Praha 10 - Malešice
Tel.: 225 283 111

Před realizací zpracování přílohy je nutné v požadovaném termínu 
dodat inzertnímu oddělení vzorky přílohy pro provedení zkoušky.

Cena prospektových příloh

Prospektové přílohy ABC

Formát  215 x 280mm.

Do časopisu lze vkládat, všívat či vlepovat jak reklamní materiá-
ly (letáky, kupóny, karty, plakáty, prospekty a katalogy), tak pod 
fólii přikládat 3D reklamní nerozbitné předměty.

Přílohy vkládané

Minimální formát: 148 x 210 mm.
Maximální formát: 205 x 290 mm.
List nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy všívané

Minimální formát dvoulistu nebo složky: 110 x 148 mm (dodat 
v čistém formátu s přídavkem na ořez 3 mm v hlavě/nohách, po-
dle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez pře-
falcu).
Maximální formát dvoulistu nebo složky: 215 x 297 mm (dodat v 
pracovním formátu 220 x 305 mm, složka v hlavě neproříznutá 
s přídavkem na ořez 3 mm, bez přefalcu nebo výhradně zadní 
přefalc minimálně 8 mm).
Dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g/m2.
Složka – minimální gramáž papíru: 52 g/m2.

Přílohy vlepované

Minimální formát: 105 x 148 mm. 
Maximální formát: 185 x 250 mm.
Gramáž papíru: od 90 g/m2. 

Přílohy atypické a přílohy 3D

Zařazení a následné zpracování příloh závisí na dohodě zákaz-
níka s inzertním oddělením - podmínkou je předložení vzorku 
přílohy v konečné podobě nebo předložení věrné makety pří-
lohy.

 druh operace cena za kus
 vkládání, všívání 2,00 Kč

 vlepování na pozici 2,60 Kč

 všívání, vkládání + fólie 3,20 Kč

 vkládání do předplatného 2,50 Kč

 vkládání nad 50 g dle dohody s inz. oddělením

Z uvedených cen se neposkytují objemové slevy.
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Technické požadavky pro dodávání podkladů   -   CNC tisk

Způsob dodání tiskových podkladů
CD, DVD
USB vyměnitelná média 
e-mail (max. velikost přílohy 20 MB)
Podklady e-mailem
Podklady zasílejte na adresu:
inzerce@blesk.cz,  inzerce@bleskmag.cz, inzerce@nedelniblesk.cz,
inzerceaha@cncenter.cz,  inzerceprilohy@cncenter.cz, inzerce@deniksport,
inzerce@reflex.cz, inzerce@bleskhobby.cz, inzerce@bleskprozeny.cz,
inzerce@geo.cz, inzerceauto@cncenter.cz, onlinevyroba@cncenter.cz
Soubory do velikosti 20 MB.

V subjektu vždy uveďte: 
Jméno objednatele/motiv, datum prvního zveřejnění, rozměr inzerátu, 
barevnost. 

Přiložený soubor: 
Název souboru bez diakritiky v maximální délce 12 znaků + označení 
typu souboru (*.pdf, *.tif).

V  případě technických komplikací zašlete svou inzerci na  náš FTP 
server. Pokud tak učiníte, upozorněte nás e-mailem prostřednictvím 
schránky inzerce@blesk.cz, inzerce@bleskmag.cz, inzerce@nedel-
niblesk.cz, inzerceaha@cncenter.cz (Aha!, Nedělní Aha!, Aha! TV),  
inzerceprilohy@cncenter.cz (komerční přílohy). Zpracování podkladů 
z FTP vám zpětně potvrdíme e-mailem. Bez tohoto potvrzení nelze po-
važovat vámi zaslané podklady za přijaté.

ftp://ftp.cncenter.cz
jméno: prijeminz
heslo: 12345

Zpráva neodpovídající výše uvedeným podmínkám nemusí být zpra-
cována.

Technické požadavky na datové soubory
Obecné: 
magazíny – rozlišení obrázků
barevné a stupně šedi .......................................... 300 dpi   (max. 350 dpi)
černobílé (pérovky) ..........................................1200 dpi   (max. 1800 dpi)

novinový tisk – rozlišení obrázků
barevné a stupně šedi .......................................... 180 dpi   (max. 250 dpi) 
černobílé (pérovky) ..............................................600 dpi   (max. 900 dpi)

komprese grafiky:
JPEG High Quality,  ZIP

PDF soubory
•   Tiskové PDF, připravené podle standardu PDF/X-1a:2001 (PDF 1.3) 

nebo specifikace GWG2012_CMYK.
•   Nevytvářet zabezpečený dokument PDF. 
•   Bez použití průhledností (při tvorbě postscriptu nutno sloučit 

do barvového prostoru CMYK). Nesloučená průhlednost v podkla-
dech je standardně  odstraňována.

•   V  případě inzerce s  přesahem do  redakčního textu nebo inzerce 
nepravidelného tvaru je nutné dodat PDF ve verzi 1.4 s průhledným 
pozadím!

•   Všechny objekty v barvovém prostoru CMYK nebo GRAY.
•   RGB barvy a přímé barvy (Spot Color) musí být převedeny do pro-

storu CMYK.
•   Musí být definován ICC profil pro výstupní záměr (Output Intent)! 
•   Neznáte-li výstupní záměr, použijte k  definici Output Intent profil 

ISO Coated v2 (=FOGRA39), v ostatních případech se řiďte žlutou 
tabulkou. 

•   Všechna písma vložena (včetně podmnožin 100 %) nebo převedena 
na obrysy. 

•   Nejmenší velikost písma 6 bodů.
•   Černé písmo s hodnotou K100 % (výtažková černá) do 13 bodů vždy 

nastavte na přetisk, tučné a větší řezy písma doporučujeme nastavit 
na vykrojení.

•   žádný bílý textový a vektorový element nesmí být nastaven na pře-
tisk (nastavte vykrojení).

•   Bez správy barev a  jiných vložených ICC profilů (kromě výstupního 
záměru).

•   Nastavení posunu spadávky na 5 mm ve všech směrech (Bleed Box  
+ 5 mm).

Aktuální typy papírů jednotlivých titulů včetně příslušných ICC profilů 
naleznete na 
www.cncenter.cz/kategorie/4535/ceniky-a-technicke-specifikace. 

TIFF soubory
•   Komprese souboru LZW.
•   Bez použití průhledností.
•   Neukládat pyramidu obrazů.
•   Ostatní parametry jako při přípravě PDF.

Barevnost
V případě, že tisková data nejsou připravena pro konkrétní typ tis-
kového papíru a technologii tisku (Output Intent), může vydavatel-
ství provést barevný převod předaného dokumentu do příslušné-
ho výstupního záměru (Output Intent) bez upozornění objednatele. 
Přitom může dojít k  drobným změnám numerických hodnot jed-
notlivých barev. K převodům jsou využívány gMg profily. Vydava-
telství bude informovat objednatele v  případech, kdy bude zřej-
mé riziko jejich nekorektního zpracování nebo výrazného posunu 
barevnosti. Vydavatelství je oprávněno taková data odmítnout!

Za předem splňující všechny tyto technické požadavky i meziná-
rodní standardy pro předávání tiskových dokumentů budeme po-
važovat každá předávaná tisková data. Za správnost připravených 
tiskových dat vždy nese odpovědnost jejich tvůrce!

Další informace pro grafická studia a  soubory ke  stažení naleznete 
na našich internetových stránkách 
www.cncenter.cz/kategorie/4535/ceniky-a-technicke-specifikace.

Informujte se také o mezinárodním standardu PDF-X/1a:2001 pro pře-
dávání tiskových podkladů na stránkách www.pdf-x.cz a o specifikaci 
přípravy tiskové reklamy na www.gwg.org.

Podklady pro další zpracování
Fotografie – originál, černobílé i barevné, max. formát A4, v elektronic-
ké podobě ve formátech TIFF, EPS, JPEG, BMP.
Loga – originál, kvalitní pérové podklady 1:1, max. formát A4, v elektro-
nické podobě ve formátech EPS, AI, WMF, TIFF, BMP.
Text – plný a čitelný strojopis, text v elektronické podobě zpracovaný 
v  MS Word, soubor s  koncovkou *.doc. Obrázky nevkládat do doku-
mentu aplikace MS Word, nutno poslat samostatně ve výše zmíněných 
formátech.

Korektury inzerátu
V  případě, že se klient nevyjádří k  zaslané korektuře nejpozději den 
před datem uveřejnění inzerce (nejpozději však do 10.00 hodin), bude 
korektura považována za  schválenou. Ke  každému inzerátu je možné 
provést maximálně 2 korektury. Podklady dodané po uzávěrce nemají 
nárok na zaslání korektury.

Upozornění
V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či ho-
tový inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven 
na základě vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat ob-
jednateli náklady tímto vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované 
inzerce, minimálně však ve výši 300 Kč. Úhrada výše uvedených nákla-
dů nemá vliv na účinnost bodu 2c Všeobecných obchodních podmínek 
pro inzeráty a prospektové přílohy CZECH NEWS CENTER a.s.

Vydavatelství nenese odpovědnost za  chyby nebo nesrovnalosti ve  vy-
tištěném inzerátu vzniklé vinou nedodržení technických požadavků nebo 
nevzetí v úvahu technologických omezení zde uvedených.

Pokud není s podklady dodán náhled, na reklamace grafické podoby in-
zerátu nebude brán zřetel.

Pokud nejsou s podklady dodány barevné separace, na chybný přetisk 
nebo vykrojení nebude brán zřetel.

Pokud není s podklady dodán kontrolní barevný nátisk vyhotovený z té-
hož souboru, na certifikované tiskárně a certifikovaném papíru, se simu-
lací pro konkrétní typ papíru a opatřený certifikačním štítkem, na rekla-
mace barevného podání nebude brán zřetel.

Vydavatelství nenese odpovědnost za  tiskové chyby vzniklé nedodrže-
ním technických požadavků pro dodání tiskových dat a podkladů nebo 
nerespektováním technologických možností tisku.

V případě, že podklady jsou dodány po řádné uzávěrce, zaniká objedna-
teli možnost reklamace inzerátu.

Výstupní záměry (Output Intent) a limity barevného krytí TAC (součet barev výtažků CMYK)

křídový papír ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA 39)  300 % (max. 340 %)

LWC papír PSO_LWC_Improved_eci.icc (FOGRA 45)  max. 300 % 

SC papír SC_paper_eci.icc (FOGRA 40) max. 270 %

novinový papír ISOnewspaper26v4 (IFRA 26) max. 240 %
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Technické podmínky prospektových příloh   -   CNC  tisk

Technické podmínky

Vzorky příloh

Nejméně 10 dní před realizací vkladu musí být dodáno minimál-
ně 10 vzorků přílohy (v konečné podobě). Přesné makety mohou 
vzorky dočasně nahradit. Bez včasného předložení přesných vzor-
ků nebude příloha do periodika zařazena!

Technická kvalita příloh

•  Dodané přílohy musí být okamžitě bezzávadně zpracovatelné, 
aniž by byla nutná dodatečná manuální úprava nebo manipula-
ce. Přílohy slepené příliš čerstvou barvou, elektrostaticky nabi-
té, zvlhlé, s ohnutými rohy (resp. hranami), zmačkanými přehyby, 
faldy nebo kulatými hřbety, nemohou být zpracovány.

•  Překládané přílohy musí být přeloženy křížově, štůčkově nebo 
středově.

•  Vícestránkové přílohy musí mít ohyb na delší straně. V případě 
prošití drátěnou sponou musí být průměr drátu přiměřený síle 
hřbetu. Tenké přílohy musí být vyrobeny lepením hřbetu. Ořez 
musí být proveden v pravém úhlu, ve velikosti formátu, bez ne-
rovností.

•  Zpracování příloh zvláštních formátů není možné bez předcho-
zího přezkoušení (nutná konzultace s odpovědným pracovníkem 
tiskárny).

Knihařský přídavek

Na základě objednaného počtu vkladů příloh musí být jejich po-
čet pro dodávku do  tiskárny navýšen o 2 % na  tzv. knihařský pří-
davek, do kterého jsou zahrnuty nezařazené přílohy z důvodu je-
jich předpokládaného poškození během dopravy nebo vlastního 
strojního vkládání.

Balení příloh a jejich přeprava

•  Palety – pro přepravu příloh mohou být použity dřevěné nebo 
plastové stabilní europalety na  více použití o  rozměrech 80 x 
120 cm. Palety musí umožňovat najetí vysokozdvižným (nebo pa-
letovým) vozíkem ze všech stran.

•  Sloupec ve vrstvě – výška sloupce vytvořeného z příloh ve vrst-
vě musí být 8 až 10 cm. Jednotlivé sloupce ve  vrstvě musí být 
volně loženy, nesmí být zavázány, ovíjeny páskou či baleny 
do fólie. Sloupce v jedné nekřížené vrstvě musí mít stejnou výš-
ku a všechny hřbety orientovány k jedné straně.

•  Prokládání vrstev sloupců na paletách – každou vrstvu sloup-
ců proložit kartónovým prokladem, vrstvy nekřížit. Sloupce 
na paletách je nutné přesně stohovat, aby vnější hrany byly hlad-
ké.

•  Maximální výška palety včetně krycí desky – 110 cm, maximální 
hmotnost palety – 700 kg.

•  Krytí palet – před stohováním se paleta podloží dvěma kartó-
novými archy proti poškození a znečištění spodní vrstvy příloh. 
Po  ukončení stohování se paleta opět překryje kartónovým ar-
chem, krycí deskou, opatří krycí fólií a pevně přepáskuje. Přílohy 
musí být chráněny proti škodám při přepravě (mechanickému 
namáhání) a proti vniknutí vlhkosti.

Průvodní doklady příloh

Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím 
listě a objednávce.
Paletová průvodka musí obsahovat tyto údaje: název titulu a čís-
lo vydání (do kterého se má vkládat), název přílohy (která se má 
vkládat), datum vkládání, počet příloh ve  sloupci, počet příloh 
na paletě, počet příloh v dodávce celkem, číslo palety, počet pa-
let v dodávce celkem, váha palety, adresa dodavatele (jméno, te-
lefon).
Dodací list musí obsahovat tyto údaje: název titulu a číslo vy-
dání (do  kterého se má vkládat), název přílohy (která se má 
vkládat), objednatel přílohy (jméno a  tel.), počet palet v  do-
dávce celkem, počet výtisků přílohy v  dodávce celkem,  
datum dodání přílohy od výrobce, odesílatel (jméno a tel.) a pří-
jemce (jméno a tel.).
 
Při nedodržení těchto podmínek si tiskárny vyhrazují právo 
na nepřevzetí dané dodávky, resp. nevložení příloh.
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Sleva při objednávce pro jednoho klienta

 počet zobrazení výše slevy 

 více než 3 mil. zobrazení 15 %

 více než 5 mil. zobrazení 20 %

 více než 10 mil. zobrazení  25 %

 více než 15 mil. zobrazení 30 %

 více než 20 mil. zobrazení 35 %

 více než 30 mil. zobrazení 40 %

 více než 50 mil. zobrazení  50 %

Slevy v rámci skupiny ONLINE

63_
64

Návštěvnost:
758 883 RU/týden
1 648 831 RU/měsíc
117 875 763 PV měsíc

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 65 %
SŠ a VŠ: 64 %

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 43 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 58 %

Blesk.cz
Více zpráv, více hvězd, více videí: to je ve zkratce zpravodajsko-zábavný portál Blesk.cz. Díky přehledné struktuře 
stránek mají čtenáři snadný přístup k nejdůležitějším událostem, servisním informacím i exkuzivním fotogaleriím. 
Portál Blesk.cz prošel v roce 2013 redesignem, který obsah stránky ještě více zpřehlednil. Novinkou je také video-
portál Blesk TV.

Bleskhobby.cz
Bleskhobby.cz je stránka pro celou 
rodinu a praktický pomocník pro život 
v bytě, domě i na zahradě. Přináší rady 
a návody, jak jednoduchým a levným 
způsobem něco opravit, vyrobit, vypěs-
tovat nebo přestavět.

Návštěvnost:
39 460 RU/týden
126 352 RU/měsíc

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 50 %
SŠ a VŠ: 64 %

1 003 050 PV/měsíc 

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 45 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 53 % 

Auto.cz
Auto.cz, největší automobilový web v České republice, sdružuje početnou 
komunitu automobilových fanoušků. Stránky nabízejí vše o autech na jed-
nom místě: nejlepší zpravodajství, srovnání, analýzy a profesionální testy 
jednotlivých modelů, to vše doplněné radami, recenzemi uživatelů, kvalitním 
katalogem a online autobazarem.

Návštěvnost:
135 961 RU/týden
371 931 RU/měsíc
20 667 738 PV/měsíc

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 70 %
SŠ a VŠ: 67 %

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 43 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 60 % 

Refl ex.cz
Refl ex.cz je názorový a autorský online magazín kultovního společenského 
týdeníku Refl ex. Inteligentnímu čtenáři nabízí web komentáře, glosy a origi-
nální články od vyhlášených autorů.  Za poplatek je na stránkách dostupný 
také unikátní archiv tištěného Refl exu, včetně aktuálního čísla.

Návštěvnost:
108 455 RU/týden
307 214 RU/měsíc
9 354 402 PV/měsíc

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 72 %
SŠ a VŠ: 70 %

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 44 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 62 % 

Bleskprozeny.cz
Bleskproženy.cz je koncipován jako 
internetový magazín o ženách a pro 
ženy. Zahrnuje rady,  informace a čtení 
ze života, tipy, jak být krásná a úspěšná, 
články o módě, zdraví, bydlení, vztazích, 
dětech, rodině i kariéře. Velmi navštěvo-
vanou sekcí jsou také recepty a samo-
zřejmě nechybí ani oblíbené horoskopy.

Návštěvnost:
190 044 RU/týden
493 511 RU/měsíc

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 61 %
SŠ a VŠ: 65 %

12 536 419 PV/měsíc 

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 44 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 61 % 

Abicko.cz
Abicko.cz je domovská stránka všech správných 
kluků a holek. Populární online magazín nabízí 
malým čtenářům
 
tradiční články o přírodě, vědě či technice 
i spoustu interaktivní zábavy, chaty, videa a hry. 
Součástí stránek je i velký archiv komiksů ABC 
a návodů k oblíbeným ABC vystřihovánkám.

Návštěvnost:
11 534 RU/týden
42 573 RU/měsíc
253 455 PV/měsíc

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 70 %
SŠ a VŠ: 50 %

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 36 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 56 % 

iSport.cz
iSport.cz je synonymem nejkvalitnějšího sportovního 
zpravodajství na českém internetu. Stránky těží z vyso-
ce profesionálního zázemí redakce deníku Sport, díky 
čemuž poskytují nejrychlejší informace, nejrozsáhlejší 
výsledkový servis, komentáře, statistiky a kvalitní servis 
pro sázkaře. Nedílnou součástí webu jsou sportovní 
videa, přímé přenosy zápasů a online chaty se sportovní-
mi osobnostmi.

Návštěvnost:
286 706 RU/týden
639 666 RU/měsíc
18 954 543 PV/měsíc

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 69 %
SŠ a VŠ: 66 %

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 48 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 63 % 

Ahaonline.cz
Ahaonline.cz přináší přehledné zábav-
né zpravodajství a zajímavosti ze světa 
celebrit a showbyznysu. Každý den 
nabízí čtenářům nové informace o vzta-
zích a trapasech především českých, ale

i zahraničních prominentů. Oblíbenou 
součástí serveru je sekce věnovaná zví-
řatům či sekce s recepty podle aktuální 
sezóny.

Návštěvnost:
172 199 RU/týden
402 274 RU/měsíc

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 54 %
SŠ a VŠ: 61 %

20 348 379 PV/měsíc 

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 42 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 59 % 

639 666 RU/měsíc
18 954 543 PV/měsíc

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 48 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 63 % 

zřejmě nechybí ani oblíbené horoskopy.

Sociodemografi e:
Věk 20 – 49: 61 %
SŠ a VŠ: 65 %

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 44 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 61 % 

zích a trapasech především českých, ale

i zahraničních prominentů. Oblíbenou 
součástí serveru je sekce věnovaná zví-
řatům či sekce s recepty podle aktuální 
sezóny.

Návštěvnost:
172 199 RU/týden
402 274 RU/měsíc
20 348 379 PV/měsíc 

Příjem domácnosti nad 25 000 Kč: 42 %
Socioekonomická klasifi kace ABC: 59 % 

ABC ČR, 09/2014; Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN, 2. Q 2014 - 3. Q 2014 

Představení online titulů
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Online tituly   –    specifikace

Výpočet ceny - low season

V low season (leden, únor, červenec, srpen) se cena vypočítává s po-
užitím koeficientu 0,8.
Příklad: Cena x 0,8 nebo CPT x počet zobrazení x 0,8

Doplňující informace k objednávce

Minimální výše objednávky .....................................................10 000 Kč
Každý formát v objednávce může mít v rotaci až 4 varianty zpracování.

Příplatky u nestandardních formátů

•  Možnost ilayeru z jakéhokoliv formátu na mouseover s příplatkem 
minimálně 30 %.

•  Možnost ilayeru s automatickým zobrazením 2x na uživatele s pří-
platkem až do 100 % – cena dohodou.

• Cílení na kraje s příplatkem 30 % u jednotlivých titulů.

Cílení na klíčová slova

•  Jakýkoliv formát lze cílit kontextově podle klíčových slov přiřaze-
ných k článku.

• Prodej minimálně na 1 měsíc.
• Cena dohodou.

Behaviorální cílení – seznam kategorií

Motorismus; móda; krása a kosmetika; děti a  rodina; cestování; fi-
nance; zdraví a životní styl; recepty a vaření; interiér a design; dům 
a zahrada; sport; online nakupování; technika a elektronika; domácí 
mazlíčci.
Příplatek  ...........................................................................................  40 %

Nestandardní reklamní kampaně

•   Online ceník včetně náhledu pozic a  technických specifikací je 
k dispozici na www.cncenter.cz.

•    Doporučené standardy inzerce naleznete na 
www.spir.cz/reklamni-formaty.

•   Ukázky inzertních možností naleznete na www.cncenter.cz
•   Všeobecné obchodní podmínky CZECH NEWS CENTER a. s.  

naleznete na www.cncenter.cz.

PR článek

PR článek je umístěný 1 den na  HP titulu mezi redakčními články 
a klesá níže s obsahem, zůstává v archivu a je dohledatelný přes vy-
hledávání. Lze si vybrat, v jaké rubrice daného titulu bude umístěn. 
Může obsahovat až 4 odkazy, fotogalerii i video.

 četnost slova cena za 6 měsíců cena za 12 měsíců

 do 30 tisíc/měsíc 1 500 Kč/měs. 1 000 Kč/měs.

 do 60 tisíc/měsíc 2 000 Kč/měs. 1 500 Kč/měs.

 do 100 tisíc/měsíc 2 500 Kč/měs. 2 000 Kč/měs.

 do 200 tisíc/měsíc 3 000 Kč/měs. 2 500 Kč/měs.

 do 400 tisíc/měsíc 3 500 Kč/měs. 3 000 Kč/měs.

 do 800 tisíc/měsíc 4 500 Kč/měs. 4 000 Kč/měs.

 do 1,5 miliónu/měsíc 5 500 Kč/měs. 5 000 Kč/měs.

 do 2 miliónů/měsíc 6 000 Kč/měs. 5 500 Kč/měs.

 více než 2 mil./měsíc 6 500 Kč/měs. 6 000 Kč/měs.

Direct mail

Rozměr ........................................................................................variabilní
Formát .............................................................................................. HTML
Datová velikost .............................................................................. 100 kB
Cena ...............................................................................................1 Kč/ks

Cena

Cena je uvedena v CPT = cena za tisíc zobrazení inzerce.
Kromě formátů 4. otvírák a PR článek.

Women‘s pack

Balíček zobrazení s vysokou převahou návštěvnosti žen.
Webové portály:  www.bleskprozeny.cz, www.ahaonline.cz,  

www.blesk.cz/celebrity

Men‘s pack

Balíček zobrazení s vysokou převahou návštěvnosti mužů.
Webové portály:  www.auto.cz, www.isport.cz,  

www.fotbalnaplno.cz, www.reflex.cz

CNC floating

Balíček zobrazení napříč všemi tituly společnosti 
CZECH NEWS CENTER a. s.

Uzávěrka pro objednávky

5 pracovních dnů před začátkem realizace kampaně.

Uzávěrka pro podklady

2 pracovní dny před začátkem realizace kampaně.

Storno poplatky

V případě, že je objednaná reklamní kampaň zrušena nejméně 5 
pracovních dní před plánovaným zahájením kampaně, vyhrazuje 
si provozovatel právo účtovat stornovací poplatek ve výší 10 % z 
celkové ceny kampaně. V případě, že je kampaň stornována nej-
méně 2 pracovní dny před plánovaným zahájením kampaně, činí 
stornovací poplatek 30 % celkové ceny kampaně. V případě stor-
nování kampaně v jejím průběhu činí stornovací poplatek 50 % z 
ceny připadající na nerealizovanou část kampaně a objednateli 
bude nad rámec storno poplatku také účtována dosud proběhlá 
část reklamní kampaně.

Cílení na značku na jeden měsíc formát 300 x 150 

Reklamní formát prodávaný na období 1 měsíc bez garance zobra-
zení.

Značky:
Audi, BMW, Citroën, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-
-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, 
Volvo .......................................................................................... 50 000 Kč
Aston Martin, Bentley, Bugatti, Corvette, Ferrari, Hummer, Infiniti, 
Kaipan, Lamborghini, Maserati, Porsche, Rolls-Royce ......... 30 000 Kč
Alfa Romeo, Cadillac, Dacia, Dodge, Fiat, Chevrolet, Chrysler,  
Jaguar, Jeep, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, Mini, Mitsubishi, Saab, 
Smart, Ssang Yong  .................................................................. 35 000 Kč
Škoda ....................................................................................... 130 000 Kč
Volkswagen  .............................................................................. 90 000 Kč

Virtuální výloha

Forma kontextové inzerce. Podtržená slova v  článku. Napříč všemi 
tituly. 
Po najetí na podtržené slovo se zobrazí inzertní sdělení. 
Prodej podle četnosti výskytu slov minimálně na 6 nebo 12 měsíců.

Videoreklama

•  Lze použít TV spot nebo flash animaci umístěnou před videem 
s délkou až 30 vteřin napříč všemi tituly.

•  Možnost umístění videa do jakéhokoliv banneru bez příplatku.
•  Lze realizovat i  ve  formátu interstitial – cena dohodou (musí mít 

tlačítko na vypnutí zvuku a tlačítko „přeskočit“ po 10 vteřinách).

Mobilní reklama

Zobrazená napříč všemi tituly jak v mverzi, tak v mobilních aplikacích 
pro iPhone a Android.
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Online tituly     –    standardní formáty

Leaderboard

Rozměr ......................  998 x 100 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 100 Kč

Blesk.cz bez homepage 80 Kč

Bleskprozeny.cz 180 Kč

BleskHobby.cz 90 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 110 Kč

Abicko.cz 130 Kč

Auto.cz 290 Kč

Ahaonline.cz 80 Kč

Reflex.cz 230 Kč

Megaboard

Rozměr ......................  998 x 200 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 150 Kč

Blesk.cz bez homepage 100 Kč

Bleskprozeny.cz 200 Kč

BleskHobby.cz 120 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 150 Kč

Abicko.cz 140 Kč

Auto.cz 300 Kč

Ahaonline.cz 90 Kč

Reflex.cz 270 Kč

Rectangle

Rozměr ......................  300 x 400 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 125 Kč

Blesk.cz bez homepage 85 Kč

Bleskprozeny.cz 180 Kč

BleskHobby.cz 150 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 150 Kč

Abicko.cz 170 Kč

Auto.cz 270 Kč

Ahaonline.cz 110 Kč

Reflex.cz 200 Kč

PR Premium

Blesk.cz
Rozměr ....................... 280 x 158 px
45 znaků (3 řádky) ...............nadpis
90 znaků ............................. popisek
Formát ............................ jpg +  text
Datová velikost ...................... 10 kB

Ahaonline.cz
Rozměr ... 220 x 140 px + 50 znaků
Formát ..............................jpg + text
Datová velikost ...................... 10 kB

– možnost PR článku

Blesk.cz homepage 49 Kč

Blesk.cz bez homepage –––

Bleskprozeny.cz –––

BleskHobby.cz –––

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz –––

Abicko.cz –––

Auto.cz –––

Ahaonline.cz 45 Kč

Reflex.cz –––

Square

Rozměr ......................  300 x 300 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 120 Kč

Blesk.cz bez homepage 80 Kč

Bleskprozeny.cz 160 Kč

BleskHobby.cz 120 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 130 Kč

Abicko.cz 150 Kč

Auto.cz 250 Kč

Ahaonline.cz 90 Kč

Reflex.cz –––

Rectangle

Rozměr ......................  480 x 300 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 120 Kč

Blesk.cz bez homepage 90 Kč

Bleskprozeny.cz 150 Kč

BleskHobby.cz 130 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 140 Kč

Abicko.cz 160 Kč

Auto.cz 330 Kč

Ahaonline.cz 100 Kč

Reflex.cz 260 Kč
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Online tituly     –    standardní formáty

Double skyscraper

Rozměr ......................  300 x 600 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 140 Kč

Blesk.cz bez homepage 100 Kč

Bleskprozeny.cz 200 Kč

BleskHobby.cz 170 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 180 Kč

Abicko.cz 200 Kč

Auto.cz 290 Kč

Ahaonline.cz 120 Kč

Reflex.cz 240 Kč

Wallpaper

Rozměr ......................  960 x 300 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage –––

Blesk.cz bez homepage 40 Kč

Bleskprozeny.cz 60 Kč

BleskHobby.cz 110 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 115 Kč

Abicko.cz –––

Auto.cz –––

Ahaonline.cz 70 Kč

Reflex.cz –––

Square 2

Rozměr ......................  300 x 300 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage –––

Blesk.cz bez homepage –––

Bleskprozeny.cz –––

BleskHobby.cz –––

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz –––

Abicko.cz –––

Auto.cz –––

Ahaonline.cz –––

Reflex.cz 80 Kč

Komerční sdělení

Rozměr ..................  60 x 40 px + 42 
znaků vč. mezer
Formát ..............................jpg + text
Datová velikost ...................... 10 kB

Blesk.cz homepage –––

Blesk.cz bez homepage 12 Kč

Bleskprozeny.cz 20 Kč

BleskHobby.cz 15 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 15 Kč

Abicko.cz 20 Kč

Auto.cz 50 Kč

Ahaonline.cz 15 Kč

Reflex.cz 40 Kč

PR perex

Rozměr Blesk.cz bez HP,  
BleskHobby.cz ............ 120 x 80 px
+ 40 znaků
Rozměr Bleskprozeny.cz, iSport.cz, 
Abicko.cz .....................150 x 100 px
+ 50/130 znaků
Rozměr Ahaonline.cz ...  110 x 70 px
+ 50/130 znaků
Formát .............................jpg +  text
Datová velikost ...................... 10 kB

Blesk.cz homepage –––

Blesk.cz bez homepage 20 Kč

Bleskprozeny.cz 35 Kč

BleskHobby.cz 25 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 30 Kč

Abicko.cz 35 Kč

Auto.cz –––

Ahaonline.cz 25 Kč

Reflex.cz –––
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Women‘s pack, Men‘s pack, CNC floating     –    standardní formáty

Leaderboard

Rozměr ......................  998 x 100 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 130 Kč

Men‘s pack 150 Kč

CNC floating 55 Kč

Megaboard

Rozměr ......................  998 x 200 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 150 Kč

Men‘s pack 160 Kč

CNC floating 65 Kč

Rectangle

Rozměr ......................  300 x 400 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 140 Kč

Men‘s pack 180 Kč

CNC floating 45 Kč

Square

Rozměr ......................  300 x 300 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 120 Kč

Men‘s pack 160 Kč*

CNC floating 50 Kč*

*není na Reflex.cz

Rectangle

Rozměr ......................  480 x 300 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 130 Kč

Men‘s pack 170 Kč

CNC floating 50 Kč

Double skyscraper

Rozměr ......................  300 x 600 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 150 Kč

Men‘s pack 190 Kč

CNC floating 55 Kč

Komerční sdělení

Rozměr ..................  60 x 40 px + 42 
znaků vč. mezer
Formát ..............................jpg + text
Datová velikost ...................... 10 kB

Women‘s pack 15 Kč

Men‘s pack 20 Kč

CNC floating 10 Kč
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Online tituly     –    speciální formáty

gate = sky + wideboard + sky

Rozměr .......130 x 800 + 998 x 200  
+ 130 x 800 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................135 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 260 Kč

Blesk.cz bez homepage –––

Bleskprozeny.cz –––

BleskHobby.cz –––

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz –––

Abicko.cz –––

Auto.cz –––

Ahaonline.cz –––

Reflex.cz –––

Branding M

Rozměr ....................... 998 x 200 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 250 Kč

Blesk.cz bez homepage 190 Kč

Bleskprozeny.cz 300 Kč

BleskHobby.cz 250 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 250 Kč

Abicko.cz 280 Kč

Auto.cz 450 Kč

Ahaonline.cz 220 Kč

Reflex.cz 460 Kč

Double gate
= sky + 2x wideboard + sky

Rozměr ..... 2 x (130 x 1000 + 998 x 
125) px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................135 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 320 Kč

Blesk.cz bez homepage –––

Bleskprozeny.cz –––

BleskHobby.cz –––

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz –––

Abicko.cz –––

Auto.cz –––

Ahaonline.cz –––

Reflex.cz –––

Branding L

Rozměr . 998 x 200 + 300 x 300 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 280 Kč

Blesk.cz bez homepage 210 Kč

Bleskprozeny.cz 330 Kč

BleskHobby.cz 270 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 280 Kč

Abicko.cz 320 Kč

Auto.cz 470 Kč

Ahaonline.cz 260 Kč

Reflex.cz –––

Branding S

Rozměr ....................... 998 x 100 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 220 Kč

Blesk.cz bez homepage 160 Kč

Bleskprozeny.cz 280 Kč

BleskHobby.cz 230 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 235 Kč

Abicko.cz 270 Kč

Auto.cz 420 Kč

Ahaonline.cz 210 Kč

Reflex.cz 450 Kč

Branding XL

Rozměr . 998 x 200 + 300 x 400 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 290 Kč

Blesk.cz bez homepage 220 Kč

Bleskprozeny.cz 350 Kč

BleskHobby.cz 280 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 290 Kč

Abicko.cz 330 Kč

Auto.cz 490 Kč

Ahaonline.cz 270 Kč

Reflex.cz ––– 
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Online tituly     –    speciální formáty

Branding XXL

Rozměr . 998 x 200 + 300 x 600 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Blesk.cz homepage 300 Kč

Blesk.cz bez homepage 230 Kč

Bleskprozeny.cz 360 Kč

BleskHobby.cz 290 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 300 Kč

Abicko.cz 340 Kč

Auto.cz 510 Kč

Ahaonline.cz 280 Kč

Reflex.cz –––

4. otvírák na 1 den

Rozměr ....630 x 360 + 120 x 68 px
+ 25 znaků vč. mezer
Formát ..............................jpg + text
Datová velikost ......................45 kB

Blesk.cz homepage 299 000 Kč

Blesk.cz bez homepage –––

Bleskprozeny.cz –––

BleskHobby.cz –––

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz –––

Abicko.cz –––

Auto.cz –––

Ahaonline.cz –––

Reflex.cz –––

PR článek na 1 den

Rozměr .............A4 +  620 x 328 px
Formát ................................ jpg, text
Datová velikost ......................60 kB

Blesk.cz homepage –––

Blesk.cz bez homepage 10 000 Kč

Bleskprozeny.cz 15 000 Kč

BleskHobby.cz 15 000 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 15 000 Kč

Abicko.cz 10 000 Kč

Auto.cz 20 000 Kč

Ahaonline.cz 15 000 Kč

Reflex.cz –––

Sticky leaderboard

Rozměr ....................... 998 x 100 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Banner se drží horního okraje 
stránky při rolování dolů. Vždy 
musí obsahovat křížek na zasta-
vení.

Blesk.cz homepage –––

Blesk.cz bez homepage 115 Kč

Bleskprozeny.cz 160 Kč

BleskHobby.cz 125 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 140 Kč

Abicko.cz 170 Kč

Auto.cz 390 Kč

Ahaonline.cz 120 Kč

Reflex.cz 310 Kč
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Women‘s pack, Men‘s pack    –    speciální formáty

Branding M

Rozměr ....................... 998 x 200 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 250 Kč

Men‘s pack 280 Kč

Branding S

Rozměr ....................... 998 x 100 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 230 Kč

Men‘s pack 270 Kč

Sticky leaderboard

Rozměr ....................... 998 x 100 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ......................45 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Banner se drží horního okraje 
stránky při rolování dolů. Vždy 
musí obsahovat křížek na zasta-
vení.

Women‘s pack 150 Kč

Men‘s pack 190 Kč

Branding L

Rozměr . 998 x 200 + 300 x 300 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 280 Kč

Men‘s pack 320 Kč

Branding XL

Rozměr . 998 x 200 + 300 x 400 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 290 Kč

Men‘s pack 330 Kč

Branding XXL

Rozměr . 998 x 200 + 300 x 600 px
+ statické pozadí 1500 x 1000 px
Formát ................................. swf, jpg
Datová velikost ....................200 kB

– možnost videobannerů
– možnost ilayeru na mouseover
–  možnost ozvučení reklamních 

formátů

Women‘s pack 300 Kč

Men‘s pack 340 Kč
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Video formáty  

Videoreklama

Rozměr ........... 16:9 + 800 x 700 px
Formát ................................... flv, jpg
Datová velikost .......................2 MB

Blesk.cz bez homepage 350 Kč

Videobranding

Rozměr ...................1500 x 1000 px
Formát ......................................... jpg
Datová velikost ....................200 kB
Možnosti ................statické pozadí

Blesk.cz homepage –––

Blesk.cz bez homepage 350 Kč

Bleskprozeny.cz 350 Kč

BleskHobby.cz 350 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 350 Kč

Abicko.cz 350 Kč

Auto.cz 350 Kč

Ahaonline.cz 350 Kč

Reflex.cz 350 Kč

Videoreklama 
– délka do 30 vteřin

Rozměr ...................................... 16:9
Formát .................................mp4, flv
Datová velikost ........................ 5 kB

Blesk.cz homepage –––

Blesk.cz bez homepage 350 Kč

Bleskprozeny.cz 350 Kč

BleskHobby.cz 350 Kč

iSport.cz/Fotbalnaplno.cz 350 Kč

Abicko.cz 350 Kč

Auto.cz 350 Kč

Ahaonline.cz 350 Kč

Reflex.cz 350 Kč

Video na konci galerie

Rozměr ........... 16:9 + 800 x 700 px
Formát ................................... flv, jpg
Datová velikost .......................2 MB

CNC floating 350 Kč
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Mobilní formáty

Rectangle 2

Rozměr ......................... 300 x 50 px
Formát .................................. jpg, gif
Datová velikost ...................... 15 kB

Cena 150 Kč

Rectangle 300 x 100

Rozměr ......................  300 x 100 px
Formát .................................. jpg, gif
Datová velikost ...................... 15 kB

Cena  200 Kč

Fullscreen

Rozměr ......................  600 x 800 px
Formát .................................. jpg, gif
Datová velikost ......................45 kB

Cena  270 Kč

Rectangle 250 x 250

Rozměr ......................  250 x 250 px
Formát .................................. jpg, gif
Datová velikost ......................45 kB

Cena  220 Kč

Komerční sdelení

Rozměr .....  60 x 40 px +  60 znaků
Formát .................................. jpg, gif
Datová velikost ...................... 15 kB

Cena  70 Kč

Rectangle 1

Rozměr ......................... 300 x 50 px
Formát .................................. jpg, gif
Datová velikost ...................... 15 kB

Cena 150 Kč

Rectangle sticky

Rozměr ......................... 300 x 50 px
Formát .................................. jpg, gif
Datová velikost ...................... 15 kB

Cena 250 Kč
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Aplikace pro mobilní telefony a tablety

Seznam aplikací

Týdeník Reflex
podporované platformy:
Android, iOS (iPhone i iPad)

Blesk
podporované platformy:
Android, iOS (jen iPhone)

iSport.cz
podporované platformy:
Android, iOS (jen iPhone)

Blesk pro ženy
podporované platformy:
Android, iOS (jen iPhone)

Ukázky formátů Další formáty a ceny k dispozici na vyžádání v inzertním oddělení.

Rectangle Strip ve článcích Fullscreen
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600 x 180 px

340 x 140 px

600 x 800 px na výšku
1024 x 800 px na šířku
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Technické specifikace    –    online inzerce

Flash banner

Každý flashový banner musí obsahovat definici prokliku:

on (release) { 
if (!_root.clickthru && _root.clickTag) { 
_root.clickthru = _root.clickTag; 
} 
if ( _root.clickTarget == undefined) {
_root.clickTarget = „_top“; 
} 
getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);
}

Videobanner

Každý flashový banner může obsahovat video za těchto podmínek:

•   přehrávač může být zabudovaný v grafice banneru, nebo samo-
statně čistě jako přehrávač,

•  přehrávač musí obsahovat standardní ovládací prvky (play, 
pause, sound),

•  zvuk videa pouze na najetí kurzoru myši na banner,
•  datový soubor videa se musí vkládat přes parametr, ne odkazovat  

na relativní cestu,
•  video nesmí být v cyklu,
•  max. datová velikost přehrávače odpovídá datové velikosti stan-

dardního formátu se stejným rozměrem,
•  max. datová velikost videa (flv) je 1 MB.

Zvukový banner

Každý flashový banner může obsahovat zvuk za těchto podmínek:

•  zvuk se spustí jen po najetí kurzorem na banner,
•  hlasitost nastavena na střední hodnotu,
•  v případě videobanneru možnost trvalého vypnutí.

Upozornění

Všechny flashové bannery musí být dodávány i  s  alternativ-
ním obrázkem ve formátu jpg nebo gif pro možnost zobrazení 
na zařízeních, které nepodporují formát flash!

iLayer

iLayer je flashový banner, který překrývá obsah. Jeho automatic-
ké zobrazení je omezeno 2x za  týden/uživatel. Znovuvyvolání je 
na akci uživatele po najetí kurzorem na spouštěč. Pokud je některá 
část iLayeru průhledná, nesmí být proklikávající. Maximální délka 
animace je do 8 sekund, poté dojde k automatickému zavření. iLay-
er musí mít v pravém horním rohu dobře viditelné tlačítko na zavře-
ní. Rozměry a kreativní zpracování je nutné domluvit individuálně.

Definice funkce na mouseover:
on (rollOver){
if ( _root.activex == 1 ) {
fscommand( „_starterIn“ );
} else {
getURL( „javascript:“ + _root.prefix + „_starterIn()“ );
}
}

Definice funkce na mouseout:
on (rollOut) {
if ( _root.activex == 1 ) {
fscommand( „_starterOut“ );
} else {
getURL( „javascript:“ + _root.prefix + „_starterOut()“ );
}
}

Definice funkce na křížku:
on (release) { 
if ( _root.activex == 1 ) {
fscommand( „_close“ );
} else {
getURL( „javascript:“ + _root.prefix + „_close()“ );
}
}

Doporučené standardy reklamních formátů

Doporučené standardy reklamních formátů podle SPIR
naleznete zde: http://www.spir.cz/reklamni-formaty.

Doporučené dokumenty:

•  Standardy online reklamy 2009
•  Specifikace formátu Adobe FLASH podle SPIR (Definice prokliku)
•  Popis tvorby ilayerových typů reklam ve flashi
•  Návod pro výrobu reklamních formátů
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SLEDUJTE                 SPORTOVNÍ DĚNÍ NA

15 Kč

VÍC NEŽ DERBY!

22
92

73
/2

9 
- 

IN
Z

E
R

C
E

POUZE DNES V DENÍKU

CELODENNÍ SKIPAS DO ŠPINDLU
SLEVA 415 KČ! 

Jícha a Richter: pohled fanoušků
Fanzona  8

Komentář: příběh tvrdé rivality
Overtime  21

Sparťané a Plzeňáci v soukromí 
Sport show  22-23

První versus druhý. Už popáté v řadě! Fotbalisté Plzně a Sparty se dnes utkají o ligovou nadvládu v souboji, který v mnoha ohledech přebíjí i pražské derby.
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BITVA 
PODZIMU

Plzeň–Sparta
dnes 20.15

ě!
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Synot ligy
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Vácha: 
Bude to 
bolet
rozhovor se 
sparťanským
bijcem 4 6 a 7

tým snů
Výsledky ankety čtenářů 

portálu iSport.cz

BRANKÁŘ

Matúš Kozáčik (Plzeň, 3385 hlasů)

OBRÁNCI

Pavel Kadeřábek (Sparta, 5495)

David Limberský (Plzeň, 4830)

Mario Holek (Sparta, 3786)

Václav Procházka (Plzeň, 3407)

ZÁLOŽNÍCI

Bořek Dočkal (Sparta, 5324)

Ladislav Krejčí (Sparta, 4798)

Lukáš Vácha (Sparta, 4064)

Václav Pilař (Sparta, 4035)

Tiémoko Konaté (Sparta, 2667)

ÚTOČNÍK
David Lafata (Sparta, 4851)

Řazeno podle počtu hlasů pro hráče 

současných kádrů.

06 sobota 1. listopadu 2014
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PARTNEŘI SYNOT LIGY

BITVU HRÁČŮ vyhrála Sparta o jeden bod

513
Tolik milionů korun činí 

hodnota předpokládané 

sestavy Sparty, která 

vyběhne do dnešního 
duelu proti Plzni.279

Tolik milionů korun činí 

hodnota předpokládané 

sestavy Plzně, která 

vyběhne do dnešního 
duelu proti Spartě.

Matúš Kozáčik
David Bičík

Jeden z nejvyrovnanějších soubojů při porovnání obou jedenác-

tek, protože oba patří mezi opory svých týmů. Gólman Viktorie 

má nicméně velmi dobrou formu, v lize inkasoval naposledy 27. 

září. A mezitím ještě vychytal v kvalifi kaci Španěly. 

 11/9 zápasy/inkasované góly 12/5

 0,8 inkasované góly na zápas 0,4

 55,6 %/20 úspěšnost zásahů/počet zásahů 77,3 %/34

 5 vychytané nuly 7

 315 nejdelší série bez gólu (min.)  337

 15 000 000 hodnota podle Sportu v korunách 3 000 000

Radim Řezník
Pavel Kadeřábek

Docela vyrovnaný souboj, o čemž svědčí i to, že plzeňský bek 

kryje sparťanskému kolegovi záda v reprezentaci. Pavel Kadeřá-

bek má nicméně přece jen navrch, je na něj spoleh v defenzivní 

i ofenzivní fázi, drží si konstantně vysokou formu.

 12/2 zápasy/góly 12/0

 81 % (526/651) úspěšnost přihrávek 83 % (596/719)

 64 % (98/152) úspěšnost v soubojích 58 % (122/211)

 4 gólové chyby 3

 72 % (21/29) úspěšnost odebírání míče 65 % (13/20)

 20 000 000 hodnota podle Sportu 80 000 000

Ondřej Vaněk
Lukáš Vácha

Ondřej Vaně

Dva ostří a extravagantní hoši ze slávistické líhně umějí dát sou-

peři svou přítomnost na hřišti pořádně pocítit. Zatímco Ondřej 

Vaněk z národního týmu vypadl, Lukáš Vácha se v něm pevně 

usazuje. Pro Spartu je klíčový, jde výkonnostně stále nahoru.

 12/2 zápasy/góly 10/0

 83 % (369/445) úspěšnost přihrávek 88 % (652/740)

 61 % (106/175) úspěšnost v soubojích 53 % (80/151)

 20/1,7 zachycené míče/průměr na zápas 27/2,7

 2 žluté karty 2

 30 000 000  hodnota podle Sportu 70 000 000

Milan Petržela
Tiémoko Konaté

Nedá se říct, že by tohle byla Petrželova výjimečnější sezona. 

Střídá lepší okamžiky s matnějšími, možná mu nejvíc chybí pasy 

Pavla Horvátha. Ovšem nikdy jej nemůžete podcenit. Konaté je 

velký příslib, ale ještě to musí potvrdit.

 12/2 zápasy/góly 10/0

 42 % (103/246) úspěšnost v soubojích 49 % (79/162)

 187/24 ztráty míče/na vlastní polovině 109/17

 67/37 driblinky/úspěšné 42/26

 30/29 fauloval/faulován 8/12

 8 000 000 hodnota podle Sportu 40 000 000

Václav Procházka
Jakub Brabec

Václav Prochá

Plzeňský stoper nevstoupil do sezony nejlepším způsobem, 

chyboval víc, než bylo u něj zvykem, ovšem od září šla jeho for-

ma postupně nahoru, i proto Plzeň neinkasovala už 315 minut. 

Nicméně i sparťan Brabec se od návratu do sestavy zlepšuje.

 12/1 zápasy/góly 8/0

 86 % (700/813) úspěšnost přihrávek 90 % (479/531)

 58 % (99/170) úspěšnost v soubojích  68 % (72/106)

 58 % (45/78) úspěšnost ve vzdušných soubojích  60 % (28/47)

 16/11 fauloval/faulován 3/4

 30 000 000  hodnota podle Sportu 30 000 000

Patrik Hrošovský
Marek Matějovský

Oba patří k nejkreativnějším hráčům sobotních předpokláda-

ných jedenáctek. Trenér Lavička může být s formou bývalého 

kapitána spokojený, pro plzeňskou hvězdičku však hovoří i lepší 

čísla. Na gól přihrál celkem šestkrát, Matějovský jen dvakrát.

 12/0 zápasy/góly 10/0

 45 % (71/158) úspěšnost v soubojích 55 % (100/181)

 77 % (357/436) úspěšnost útočných přihrávek 76 % (421/555)

 14/8 driblinky/úspěšné 19/15

 6/0,5 asistence/průměr na zápas 2/0,2

 35 000 000 hodnota podle Sportu 7 000 000

Lukáš Hejda
Mario Holek

j

Co se Mario Holek vrátil po zranění do sestavy, je Sparta jako 

kapela – stále vyhrává. Vítězná série v domácí soutěži a Evrop-

ské lize čítá dohromady už sedm zápasů, v nichž obhájce titulu 

čtyřikrát udržel čisté konto a inkasoval dohromady jen tři góly.

 6/1 zápasy/góly 6/0

 86 % (328/383) úspěšnost přihrávek 91 % (382/418)

 56 % (51/91) úspěšnost v soubojích 62 % (53/85)

 68 % (25/37) úspěšnost ve vzdušných soubojích 58 % (16/25)

 13/5 fauloval/faulován 3/3

 13 000 000 hodnota podle Sportu 28 000 000

Daniel Kolář
Bořek Dočkal

Zatímco Daniel Kolář poslední utkání na Slovácku vinou zranění 

nedohrál, Bořek Dočkal pokračuje ve spanilé jízdě. Za Spartu 

skóroval už ve třech ligových zápasech za sebou, ve středové 

řadě dokonale nahradil absentujícího Josefa Hušbauera.

 11/4 zápasy/góly 11/4

 42% (74/178) úspěšnost v soubojích 42% (61/144)

 80% (213/265) úspěšnost útočných přihrávek 71% (348/488)

 10/0,9 střely na branku/průměr na zápas 11/1

 1/0,1 asistence/průměr na zápas 3/0,3

 18 000 000 hodnota podle Sportu 90 000 000

David Limberský
Costa Nhamoinesu

Málokterý hráč vykazuje dlouhodobě tak stabilní formu jako 

plzeňský krajní obránce. Plní si defenzivní úkoly a umí vystartovat 

směrem dopředu. Chybuje minimálně. Costu zabrzdil velmi 

rozpačitý start, ale už se začíná vracet na úroveň z minulé sezony.

 12/1 zápasy/góly 12/0

 82 % (625/761) úspěšnost přihrávek 80 % (575/715)

 65 % (116/179) úspěšnost v soubojích 64 % (114/177)

 6 gólové chyby 3

 68 % (27/40) úspěšnost odebírání míče 75 % (21/28)

 25 000 000  hodnota podle Sportu 15 000 000

Stanislav Tecl
David Lafata

Nejdřív oslní hattrickem a v dalším zápase pro špatný výkon 

střídá, Stanislav Tecl stále vězí na houpačce. To David Lafata je 

symbol spolehlivosti, po pomalejším rozjezdu nastřílel v lize už 

osm gólů, dvakrát víc než Tecl. Je to velká hrozba.

 12/4 zápasy/góly 12/8

 38% (19/50) úspěšnost ve vzdušných soubojích 35% (36/103)

 14 /1,2 střely na branku/průměr na zápas 20/1,7

 6 postavení mimo hru 4

 8/10 fauloval/faulován 11/21

 45 000 000  hodnota podle Sportu 30 000 000

Václav Pilař Ladislav Krejčí Další duel na reprezentační 

úrovni, byť tomu indivi-

duální statistiky zrovna 

nenapovídají. Václav Pilař 

má zatím na kontě jen dva 

góly, Ladislav Krejčí jeden 

a dvě asistence. Odehrál 

však o tři zápasy méně 

a zdá se být v poslední době 

v lepší formě.

 12/2 zápasy/góly 9/1

 77 % (286/371) úspěšnost přihrávek 74% (265/344)

 49 % (125/253) úspěšnost v soubojích 41% (56/137)

 740/61,7 ofenzivní akce/průměr na zápas 544/60,4

 15/51 fauloval/faulován 4/7

 40 000 000  hodnota podle Sportu 120 000 000

Góly, asistence 

i úspěšnost 
v soubojích 
a přihrávkách. 

Statistické 
ukazatele odkrývají, 

jak si jednotliví 

hráči v sezoně 

vedou. Zároveň 

pak napovídají, kdo 

by v očekávaném 

zápase mohl mít 

navrch. Nejde však 

pouze o čísla, 

záleží rovněž 

na aktuální formě 

a rozpoložení 

obou mužstev. 

Deník Sport 
odhaluje, kdo má 

momentálně navrch 

v sestavách dvou 

obrovských rivalů, 

ve velkém srovnání 

hráčů vychází skóre 

6:5 pro Spartu…

PŘIPRAVILI: 
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Plzeň vs. Sparta  Detailní statistické porovnání kádrů obou      týmů  na jednotlivých postech
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JAK ZÍSKAT SLEVU 
NA CELODENNÍ SKIPAS 

Více informací na straně 9
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Crossmediální a speciální projekty
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Crossmediální projekty
Crossmediální projekty společnosti 
Czech News Center a.s. nabízejí 
využití inzertního prostoru v rámci 
celého vydavatelství, tedy kombinaci 
tisku, online, mobilních verzí a SMS 
služeb, včetně rozšíření do TV. 
V současné chvíli nabízíme produkty 
Dobrý výrobek, Výrobek pro ženy, 
Xtip a Fan produkt.
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Mobilní marketing
V rámci přímé komunikace 
nabízíme aktivity jako např. 
SMS marketing, mailing, 
adresný direct mailing či 
aktivní telemarketing.

Strana 82

Vlepy na titulní straně
Kreativní formáty ve formě vlepů na titulní straně zajišťují vysokou pozornost 
čtenářů a přinášejí velké množství možností, jak je využít (různé formáty, 
lepicí a nelepicí kartičky, různé druhy bookletů). V současné chvíli je možné 
vlepy realizovat v denících Blesk, Aha! a Sport a také v titulu Nedělní Sport.  

 Strana 79

Atypické formáty
Kromě standardních 
ceníkových formátů nabízí 
vydavatelství Czech News 
Center a.s. nepřeberné 
množství atypických 
formátů a formátů přímo na 
míru klientovi. Po dohodě 
s inzertním oddělením 
je možné realizovat 
nestandardní a speciální 
formáty ve většině našich 
titulů.

Strana 83
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Crossmediální projekty  –   Brand koncept    

Založen na crossmediální komunikaci, která má za cíl budovat 
image značky, podrobněji představit dané služby či výrobky po-
tenciálním zákazníkům, a zvýšit tím i prodeje.

Základní prvky

•  Potenciál zásahu více než  5 miliónu lidí. 
•  Kombinace tisk, online, mobilní verze, SMS včetně možnosti roz-

šíření i do TV.
• Možnost využití stojanu na POS, letáky.
•  Full service pro klienta – mediaplán,
 - komunikační strategie, 
 - kreativní obsah,
 - vizuály přizpůsobené titulům,
 - reporting.
• Exkluzivita projektu.

Podmínky pro objednání

Objednávky 2 měsíce předem.

Storno poplatky

Po započetí realizace  .....................................................................50 % 
Méně než 10 dní před kampaní  .................................................100 %

Cena projektů na vyžádání v inzertním oddělení.

Charakteristika projektu

ATL komunikace
- brand awareness

BTL komunikace
- reminder, teaser

V současné době  nabízíme k využití tyto brandy:

Doporučeno pro širokou cílovou skupinu. 
Stěžejním titulem deník Blesk, 
bez možnosti využití týdeníku Reflex.

Doporučeno pro mužskou cílovou skupinu.
Stěžejním titulem týdeník Reflex.

Zacíleno na aktivně sportující muže.
Stěžejním titulem deník Sport.

Zaměřeno na ženy.
Stěžejním titulem Blesk pro ženy.

TIP

Tisk

InternetPOS

MobilBTL
sampling

Mobilní
marketing

360° komunikace
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Dobrý výrobek    –    reálná kampaň

Komunikace 4 týdny

Tisk + online + microsite
3 fáze kampaně

1. fáze 2. fáze 3. fáze

Online Online Online

Microsite Microsite Microsite

1. fáze
Ulevte své
peněžence

2. fáze
Nižší splátky
pro každého

3. fáze
Půjčíme vám 
i přesto, že 

dlužíte

Tisk Tisk Tisk
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Vlepy na titulní straně   –   specifikace   -   Blesk, Aha!, Sport, Nedělní Sport

Možnosti zpracování

 Lepicí kartička - Vlep po sejmutí stále lepí. Lze ho dále nalepit na 
jakýkoliv povrch. 
 Nelepicí kartička  - Vlep po sejmutí z transparentní fólie již nele-
pí. Lze ho jednoduše uschovat, například vložením do peněženky.
 Booklet - Vícestránkový rozkládací formát vlepu. Vlep po sejmutí 
z novin již dále nelepí.

*Seznam standardních vůní

• Květinové
• Ovocné
• Dřeviny
• Koření
• Různé
Podrobný seznam vůní na vyžádání v inzertním oddělení.

• Atypické formáty
• Perforace 
• Vůně
• Stírací pole
• Struktura - reliéfní lak
• Proměnná data

Dodací lhůta

Dodací lhůta u vlepů s doplňky se stanovuje individuálně.

Formát

Tiskové PDF (verze 1.6, bez standardu PDF/X)
Illustrator s rozkřivkovanými fonty
InDesign - sbalený dokument se všemi vazbami a fonty

Rozlišení

Obrázky 300 dpi, texty 1200 dpi

Barvový prostor

CMYK (popř. přímé barvy)

Výstupní profil

ISO coated 39L, matný křídový papír

Další požadavky

Spadávka (překres) minimálně 3 mm
Soubor musí obsahovat ořezové a pasovací značky

E-mailová adresa pro zaslání zpracovaných podkladů

sticker@cncenter.cz
Pokud má příloha více než 20 MB, je nutné se na uvedené e-mailo-
vé adrese předem domluvit na formě předání datových podkladů. 

Technické požadavky na tisková dataDoplňky vlepů

 typ doplňku cena za 1 ks

 atypický formát 0,10 Kč

 perforace 0,10 Kč

  vůně* 0,35 Kč / cena za standardní vůni na ploše 2 x 2 cm

 stírací pole 0,20 Kč

 straktura - reliéfní lak 0,10 Kč /  cena za plochu 38 x 76 mm

 proměnná data 0,10 Kč

 formát vlepu formát ucha

 54 x 85 mm 80 x 100 mm

 76 x 76 mm 80 x 100 mm

 76 x 101 mm 80 x 105 mm

 76 x 145 mm 80 x 105 mm

Inzertní kombinace s vlepy

Vlep + ucho Vlep + ucho + 1/4 strany uvnitř titulu

+ ucho
titulní strana

vlep
titulní strana +

1/4 klasická
vnitřní strana

+
ucho

titulní strana
vlep

titulní strana
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Vlepy na titulní straně   -   lepicí a nelepicí kartička

54 x 85 mm  
+ 3 mm spadávka

76 x 76 mm 
+ 3 mm spadávka

76 x 101 mm 
+ 3 mm spadávka

76 x 145 mm 
+ 3 mm spadávka

Lepicí  a nelepicí kartičky

Oboustranný tisk

Formát

54 x 85 mm; 76 x 76 mm; 76 x 101 mm; 76 x 145 mm

Tisk

Přední strana ................................................................ 4 barvy (CMYK)
Zadní strana ...............................................4 barvy (CMYK)* + lepidlo

*  Barevnost na zadní straně samolepky je z důvodu dobrého 
přilnutí lepidla omezena! Na zadní stranu nelze umístit pl-
nobarevný obrázek. Doporučujeme zde umístit pouze text  
doplněný drobným barevným motivem, např. logem apod. 

Papír

Cello lesklý 85 g/m²

Doba zpracování objednávky

16 pracovních dnů

Lepicí kartička 

Celý povrch na zadní straně je pokryt transparentní nosnou fólií.

Formát

54 x 85 mm; 76 x 76 mm; 76 x 101 mm; 76 x 145 mm

Tisk

Přední strana ................................................................ 4 barvy (CMYK)
Zadní strana ..................................................................4 barvy (CMYK)

Papír

Lesklý 85 g/m²

Doba zpracování objednávky

16 pracovních dnů

Nelepicí kartička 

 počet ks 54 x 85 mm 76 x 76 mm 76 x 101 mm 76 x 145 mm

 do 50 000 ks individuálně individuálně individuálně individuálně

 50 000 - 100 000 ks 4,40 Kč 2,30 Kč 2,70 Kč 3,60 Kč

  100 000 - 400 000 ks 3,10 Kč 2,00 Kč 2,30 Kč 3,30 Kč

 400 000 a více ks 2,00 Kč 1,70 Kč 2,10 Kč 2,50 Kč

 počet ks 54 x 85 mm 76 x 76 mm 76 x 101 mm 76 x 145 mm

 do 50 000 ks individuálně individuálně individuálně individuálně

 50 000 - 100 000 ks 2,90 Kč 3,20 Kč 6,80 Kč 4,90 Kč

  100 000 - 400 000 ks 2,60 Kč 2,70 Kč 4,70 Kč 4,50 Kč

 400 000 a více ks 2,40 Kč 2,50 Kč 3,30 Kč 4,10 Kč

Grossové ceny jsou kalkulovány za produkci a vlep.

Lepicí kartička - ceny

Nelepicí kartička - ceny
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Vlepy na titulní straně   -   booklety

➡

Přední strana

70 x 76 mm
68 x 76 mm

Le
p
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a 
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m
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69 x 76 mm
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Vnější strana

Vzdálenost textu od linie výseku minimálně 3 mm.  
Spadávka 3 mm.

68 x 76 mm

25
 x

 7
6 

m
m

69 x 76 mm70 x 76 mmVnitřní strana

L
O

M

L
O

M
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Vnější strana
Přední strana

42 x Ø50 mm
40 x Ø50 mm
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a 
(7
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)

21
 x

 Ø
50

 m
m

41 x Ø50 mm
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Pozadí titulní strany přesahuje
lom nejméně o 1 mm.

Vzdálenost textu od linie výseku minimálně 3 mm.  
Spadávka 3 mm.

L
O

M

L
O

M

L
O

M

Vnitřní strana
40 x Ø50 mm

21
 x
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m

41 x Ø50 mm42 x Ø50 mm

L
O
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O

M

L
O
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Booklet kolečko

Booklet standard

6stránkové skládané brožury
Celý povrch na zadní straně je pokryt transpa-
rentní nosnou fólií.

Formát

76 x 76 mm ( složený)

Tisk

Přední strana ................................. 4 barvy (CMYK)
Zadní strana ...................................4 barvy (CMYK)

Papír

Profigloss lesklý 90 g/m²

Doba zpracování objednávky

29 pracovních dnů

Booklet standard

6stránkové skládané brožury
Celý povrch na zadní straně je pokryt transpa-
rentní nosnou fólií.

Formát

 Ø 50 mm (složený)

Tisk

Přední strana ................................. 4 barvy (CMYK)
Zadní strana ...................................4 barvy (CMYK)

Papír

Profigloss lesklý 90 g/m²

Doba zpracování objednávky

29 pracovních dnů

Booklet kolečko

 počet ks 76 x 76 mm 

 do 50 000 ks individuálně 

 50 000 - 100 000 ks 4,80 Kč

  100 000 - 400 000 ks 3,70 Kč

 400 000 a více ks 3,20 Kč

 počet ks  Ø 50 mm 

 do 50 000 ks individuálně 

 50 000 - 100 000 ks 4,30 Kč

  100 000 - 400 000 ks 3,10 Kč

 400 000 a více ks 2,50 Kč

Booklet standard  - ceny

Booklet  kolečko  - ceny

Grossové ceny jsou kalkulovány za produkci a vlep.

Pozadí titulní strany přesahuje
lom nejméně o 1 mm.

➡
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Přímá komunikace (BTL projekty)   -   specifikace

Vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s. vlastní databázi více než 
1 400 000 unikátních údajů o čtenářích, kteří reagovali na  různé 
spotřebitelské soutěže, a tím dali souhlas k využití svých osobních 
údajů pro další marketingové využití, a to bez ohledu, zda využíva-
jí jednoho ze současných či virtuálních operátorů. Tuto databázi je 
možno využít pro jakékoli aktivity přímé komunikace – SMS marke-
ting, mailing, adresný direct mailing či aktivní telemarketing.

Postup při objednávání

Před samotným objednáním je potřeba poslat poptávku s  přes-
nou specifikací cílové skupiny, která bude oslovena, včetně 
výběru direct komunikace (SMS, mailing, adresný direct mail, 
telemarketing). Na  základě aktuální situace a  podle stanove-
ných parametrů bude přesně určen zásah v dané cílové skupině 
a  na  základě tohoto počtu bude stanovena cena. CZECH NEWS 
CENTER má povinnost umožnit uživatelům se z databáze odhlásit, 
proto je pro každou poptávku vybírána unikátní skupina uživatelů 
podle aktuálního stavu.

Formáty přímé komunikace

Přehled jednotlivých parametrů pro cílení

•  Pohlaví, věk
•  Geocílení – region, kraj, město, PSČ či ulice
•  Tituly CZECH NEWS CENTER a.s. – společenské tituly, automoto 

tituly, sportovní tituly, dětské tituly, deníky, nedělníky

 •  Preference čtenosti titulů CZECH NEWS CENTER a.s. – tištěné 
tituly, on-line tituly, mobilní tituly

•  Smart cílení – podle typu témat jednotlivých soutěží
•  Podle jednotlivých operátorů

Případová studie

OS NOKIA: 
SPECIALNI AKCE 
jen pro vas. Jdete 
na www.blesk.cz/
nokia a ziskejte slevu 
na nakup nove Nokie 
206.  Plati do 31.3. 
2013 (Zruseni OS na 
stop@ringier.cz)

Redirectovaná url, která 
je pod označením vlast-
níka databáze.

Cíl

podpora prodeje nového typu Nokie 206

Mechanika

Cílem SMS  bylo upoutat pozornost příjemce a dovést  ho na url 
stránky www.blesk.cz/nokia, kde kromě informací o  slevovém 
kódu jsou komunikovány i výhody samotného mobilního telefonu. 
Nebylo využito brandované microsite. Celá komunikace je vedena 
v duchu „Speciální akce“, která platila pouze pro čtenáře Blesku, 
kteří v minulosti reagovali na soutěže o konkrétní typy výher – mo-
bilní telefony, elektro.

Cílová skupina

• Titul: Blesk
• Afinita: reakce na soutěže s výhrami typu elektro, mobil
• Region: města nad 100 tis. obyvatel

Telekomunikace - mobilní telefony

6,34 % 

CTR
Každý 16. oslovený příjemce 
se seznámil detailněji s nabídkou Nokia 206.

  Formát přímé komunikace Způsob účtování 1 parametr  2 parametry 3 parametry

  SMS cena za unikátní mobilní číslo 3,00  Kč 3,20  Kč 3,50  Kč

 Mailing cena za unikátní e-mailovou adresu 2,20  Kč 2,50  Kč 3,20  Kč

  Adresný direct mail cena za unikátní poštovní adresu 3,50  Kč  3,70  Kč 4,00  Kč

  Telemarketing cena určena na základě individuální dohody
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Atypické formáty Blesk, Sport 

inzerce VIV inzerce  

BRNO – Vypadá to nadějně! Populární lední med-
vědi, dvojčata Bill a Tom (2 roky) z brněnské zoo, 
kteří loni plnily stránky novin, budou mít brzy 
sourozence. Jejich máma Cora (11) je po jarním 
páření se samcem Umcou (11) nejspíš březí a už 
v prosinci porodí. Budou to zase dvojčátka?

Ondřej Požár
„Zhruba za měsíc by se měl 
samec odstěhovat do zoolo-
gické zahrady v Bratislavě, 
aby měla samice Cora klid 
a  mláďata byla v  bezpe-
čí. Termín porodu předpo-
kládám na přelomu listopa-
du a  prosince, někdy mezi 
25. listopadem a  15. pro-
sincem,“ řekl včera Blesku 
provozní zoolog zahrady 
na Mniší hoře Jiří Vítek.

Podle něj vše záleží 
na přírodě. Na samici není 
březost vidět, ovšem oče-
kávání potomků chovate-

lé usuzují ze změny jejího 
chování. Coře připraví br-
loh sledovaný kamerami. 
„Nachystáme také inkubá-
tor pro umělý odchov,“ do-
dal Jiří Vítek.

Medvědice přivedla 
na svět předloni 23. listopa-
du samečky Billa a  Toma. 
Z ledních medvídků se sta-
ly celebrity, které zvedly 
návštěvnost zoo v Brně. 

Už téměř dvouletí souro-
zenci šli do světa. Milovník 
vody Bill putoval do  ně-
meckého Gelsenkirchenu 
a  špindíra Tom do  pražské 
zoologické zahrady.
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Medvědice Cora z brněnské zoo 
by měla začátkem prosince přivést 
na svět další medvíďata. Samice na-
bírá na váze a nejraději odpočívá 
v písku u bazénu.

Ležící samice Cora by 
měla začátkem prosince 

přivést na svět další mlá-
dě nebo možná víc mlá-

ďat! Samec Umca (vlevo) 
se bude stěhovat do zoo 

v Bratislavě.

Bill a Tom v brněnské 
zoo v březnu 2008

Dočkáme se dalších
medvědích d vojčátek?

Vítáme tipy doplněné fotografiemi.
Za uveřejněné články zaplatíme!

Co nás zajímá? Politici porušující 
zákony a morálku. Zločinci v akci. 
Živly, katastrofy, lidské osudy - ví-
tězství, tragédie, zajímavosti. 

724 249 000
tip@blesk.cz
SMS
MMS

Horká linka

30 000,- 
za námět!

až

Už trénuje ve 
svatebních  šatech

Více foto

www.blesk.cz/
buckova

Bučková se chce vdávat

PRAHA (tuš) – Česká 
Miss 2008 Eliška Bučko-
vá (20) už pokukuje, co by 
si oblékla ve  svůj svateb-
ní den. Blesk ji zastihl při 
focení svatebních šatů ná-
vrhářky Jiřiny Tauchma-
nové, kde byla modelka 
smutná z  toho, že si šaty 
oblékla pouze před objek-
tivem fotoaparátu a  niko-
liv před farářem. 

„Už bych se chtěla vdá-
vat,“ přiznala Eliška, kte-
rá s  přítelem Lacem cho-
dí od  vítězství v  soutěži 
krásy. „Já s  Lacem počí-
tám do  budoucna a  chtě-
la bych si ho vzít. Jsem 

si jím stoprocentně jistá. 
Myslím si, že je to ten pra-
vý a nedokážu si předsta-
vit život bez něho,“ svě-
řila Bučková. „Doufám, 
že proběhnou nějaké zá-
snuby. Já to pořád tak na-
ťukávám, ale on mi pořád 
říká, že to zorganizuje sám 
a musí to být překvapení,“ 
dodává Eliška. 

Budoucí ženich má za-
tím jasno jen v tom, v čem 
by chtěl Elišku vidět před 
oltářem. „Nedávno se mi 
přiznal, že by se mu líbi-
lo, kdybych na sobě měla 
korzetové šaty,“ uzavírá 
Bučková.

Eliška Bučková je do Laca zamilova-
ná skoro dva roky 
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VIII  na víkend www.blesk.cz Sobota 5. listopadu 2011

Krásné pláže 
a výhodné nákupy
Nejvíce českých turistů se v zimě vypraví k moři 
do Egypta, ale hned druhé místo si drží vzdá-
lené a exotické Thajsko, proslulé svými tropic-
kými plážemi s palmami a bělostným pískem. 
Zdá se vám to do Thajska nebo na Kubu příliš 
daleko? Pak bude pro vás pravou volbou Tunis-
ko nebo některý z Kanárských ostrovů, kde je 
i v prosinci stále ještě docela hezky. 

Na čtyři Kanárské ostrovy 
létá v  zimě průměrně ko
lem 15 000 Čechů. Nejví
ce turistikou poznamena
ný je ostrov Gran Canaria, 
největší je Tenerife s  nej
vyšší horou Španělska 
Pico del Teide, nejstálejší 
počasí bez dešťů má Fuer
teventura a  nejútulnější 
je Lanzarotte. Atlantik je  
v zimě chladnější.

Pláže: Gran Canaria: 
Playa Inglese na  jihu ost
rova
Tenerife: Las Teresitas se
verně od hlavního města
Lanzarotte: Playa de Pa
pagayos na jihu ostrova
Fuerteventura: Jandía 
na jihu ostrova

Zajímavá místa: 
Gran Canaria: Hlavní 
město Las Palmas
Tenerife: Národní park 

Teide, výlet lanov
kou (nebo pěší túra) 
na  nejvyšší horu 
Španělska Pico 
del Teide
Lanzarot te : 
Vila Césare 
Manriquea, 
j e s k y n n í 
k o m p l e x 
na  severu 
ostrova
F u e r t e -
v e n t u -
ra: Li
duprázd
né pláže 
na  západ
ní stra
ně ostro
va (krás
né procház
ky, pozor 
na  koupání – 
moře je tu roz

Kuba je největším karib
ským ostrovem. K  hlav
nímu ostrovu patří ješ
tě na  1600 většinou ma
ličkých ostrůvků a korálo
vých útesů. Pobřeží člení 
nesčetné zátoky, které jsou 
na severu skalnaté, na jihu 
bažinaté. O Kubě se mluví 
jako o  největším, nejroz
manitějším a  nejkrásněj
ším ostrově Velkých An
til, jako o  perle Karibiku 
s bělostnými plážemi a sy
tou zelení tropického pra
lesa ve  vnitrozemí. Když 
se řekne Kuba, vybaví se 
nám kvalitní rum z cukro
vé třtiny, voňavé doutní
ky, ale také hudba. Určitě 

tu dříve či později uslyšíte 
zřejmě nejznámější kubán
skou píseň o dívce z Guan
tánama – Guantánamera.

Pláže: Varadero, plá
že na  ostrově Cayo Lar
go, Cayo Coco, Cayo En
senachos. Tato oblast patří 
k  nejznámějším potápěč
ským lokalitám.

Zajímavá místa: Stará 
koloniální Havana (na  se
znamu světového kultur
ního dědictví UNESCO), 
Hemingwayův dům, his
torická města Santiago de 
Cuba, Trinidad, Baracoa 

Cena zájezdu: Napří
klad 27 900/7 nocí/1 os.

Cestovní doklady:  

Čeští turisté potřebují 
k cestě na Kubu víza. Po
kud se jedná o  turistic
ký pobyt, uděluje kubán
ský konzulát vízum ve for
mě turistické karty, která 
stojí 630 Kč. Karta může 
být vyřízena v  rámci turi
stického pobytu přes ces
tovní kancelář. Turistic
ká karta opravňuje k poby
tu na Kubě po dobu 30 dnů 
a  může být prodloužena 
na  Kubě na  cizinecké po
licii o dalších 30 dnů, po
platek činí 25 USD. Je nut
no si ji obstarat před odle
tem na Kubu, protože ji ne
lze získat po příletu na ku
bánské letiště.

Délka letu: cca 12 hodinKuba

Délka letu: cca 4,5 – 5 hodin
Kanárské ostrovy

Ve 

Gran Canaria udivuje 
krásnou přírodou

Obrovská metropole Bang
kok má přes svůj nepřetr
žitý chaos šarm a  úžasnou 
atmosféru. V současnosti 
však kvůli záplavám, které 
tu hrozí, nabádá MZV čes
ké občany k ostražitosti.

Pláže: Thajsko je pro
slulé svými tropickými ost
rovy se stovkami pláží z bí
lého písku, lemovanými 
palmami. Většina ostrovů 
je součástí národních par
ků. Ať už třeba hornatý Ko 
Chang, ostrov kokosových 
palem Ko Samui, idylický 
Ko Phi Phi nebo drsný Ko 
Phangan, všude naleznete 
kus divukrásné tropické pří

rody. Přecpané a  poněkud 
špinavé jsou pláže u nejlev
nějšího letoviska Pattaya.

Zajímavá místa: 
V  Thajsku je víc historic
kých památek než v  které
koliv jiné zemi jihovýchod
ní Asie. Za vidění stojí pře
devším Bangkok s jeho krá
lovskými paláci a buddhis
tickými chrámy, historický 
park Sukhothay i zříceniny 
Ayuthay.

Můžete navštívit národ
ní park Khao Yai, vypravit 
se do  džungle třeba v  hor
natém severním parku Doi 
Inthanon. Nenechte si ujít 
projížďku na slonovi!

Thajsko

Tunisko nabízí vý
bornou kombina

ci slunečného počasí, 
krásných pláží a  antic

kých památek. Tento stát  
patří k  turisticky nejfrek
ventovanějším oblastem 
Afriky. Nachází se v  se
verní Africe, ze severu 
jeho břehy omývá Stře
dozemní moře, na  jihu 
je obklopuje poušť Sa
hara. Hlavním městem 
je Tunis. V  zemi fungu
je několik letišť, přičemž 
zejména letiště v  Mo
nastiru, Tunisu, Tabar
ce a na Djerbě jsou vyu
žívána k turistickým úče
lům. Ročně navštíví Tu
nisko asi pět milionů lidí, 
z  toho jsou desetitisíce 
Čechů a v zimě je to kon
krétně kolem 5000 turistů 
z  Česka. Ke  strávení od
počinkové dovolené slou
ží velké hotelové kom
plexy s  bohatou nabíd
kou služeb, které jsou při
způsobovány evropským 
standardům.

Pláže: Většina turistů 
tráví dovolenou na  plá
žích východního pobře
ží. Jedna z nejkrásnějších 
pláží je na špičce poloos
trova Cap Bon, asi jeden 
kilometr západně od mís
ta Ras Mostefa u  měs

ta Kelibia. Krásné píseč
né pláže nabízí také Ha
mmamet.

Zajímavá místa: 
Typické arabské súky – 
např. v  hlavním městě 
Tunisu, Kairouán (meši
ta), výlety do pouště dží
pem nebo na  velblou
dech, oáza Douz, solné 
jezero Chott el Djerid 

Cena zájezdu: napří
klad 7590/8 dní/1 os.

Cestovní doklady: 
Pro organizovanou turis
tiku (s  voucherem ces
tovní kanceláře) není ví
zová povinnost. Indivi
duální cestovatelé ví
zum mít musí! Jestliže se 
jim (zejména při využití 
charterových letů) podaří 
vstoupit na území Tunis
ka bez víza, jedná se pou
ze o nepozornost cizinec
ké policie, nikoli o potvr
zení legálnosti pobytu. 
V  případě kontroly po
řádkovými orgány hrozí 
za  nelegální pobyt sank
ce, včetně možného po
licejního zadržení. Účast
níci organizované turisti
ky (kteří cestují bez víza) 
však nemohou během po
bytu v  Tunisku vycesto
vat do  sousedních zemí. 
Víza vydává velvysla
nectví Tuniské republiky 

Emiráty leží na  Střed
ním východě, při pobře
ží Perského zálivu. Pobře
ží je lemováno ostro
vy (na  jednom 
z  nich 
l e ž í 

hlavní město Abú Dha
bí). Podnebí je tropické 
a  su ché. Prů

měrné srážky dosahují asi 
100 mm. Pro turisty je tu 
krásné moře, výjimečná ar
chitektura a fantastické ná

kupy. Nejnavštěvo
vanějším emi

rátem je 
D u 

baj. Luxusní moderní měs
to, velice populární jsou 
nákupy v  obrovských ob
chodních centrech, kde na
jdete všechny módní znač
ky z celého světa za přízni
vé ceny. 

Pláže: Jedna z  nejhez
čích světových pláží – Ju
meirah Beach

Zajímavá místa: Vý

let do pouště (džípem nebo 
na  velbloudech), nejdelší 
indoorová sjezdovka, Ski 
Dubai, sedmihvězdičkový 
hotel Burj Al Arab ve tvaru 
plachetnice

Cena zájezdu: Napří
klad 20 790/6 nocí/1 os.

Cestovní doklady: 
O  vstupní vízum je mož
né požádat na velvyslanec

Délka letu:  cca 6 hodin

Spojené arabské emiráty

Délka letu: cca 2,5 hodiny

Délka letu: 
cca 12 hodin

Tunisko

Jumeirah Beach je jednou 
z nejkrásnějších pláží světa

Kairouán patří mezi města 
s nejbohatší historií
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150 mm
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Už o číslo menší prádlo může způsobit zdravo tní problémy

Balconettová, nebo be zešvá?
vyberte si ten nejvhodnější typ  podprsenky

Podprsenka bez výztu-
že a  vycpávek je vhodná 
pro mladé dívky s pevnými 
středně velkými prsy, které 
nepotřebují nic kamuflovat.

Jednoduchá

Je ideální na  všechny po-
hybové aktivity. Pevně 
drží váhu ňader díky 
elastickému materi-
álu. Nenechá prsa 
» v y p a d n o u t « , 
protože má 
silná ramín-
ka.

Sportovní
Má vyztužené tzv. po-
loviční košíčky, které 
zdvihnou a  vytvarují ty 
správné  obliny do  vý-
střihu. Aby byl dekolt co 
největší, ramínka podpr-
senky jsou posazena da-
leko od sebe.

Ballconetová

Bezešvá
Může, ale nemusí být vy-
ztužená. Je ideální pod při-
léhavé oblečení. Vyhovo-
vat bude těm ženám, kte-
ré si nelibují ve  zdobnosti 
krajek, ale mají rády jedno-
duchost a dokonalé zpraco-
vání.

Bolí vás hlava?  Zkontrolujte si podprsenku!

Vítáme tipy doplněné fotografiemi.
Za uveřejněné články zaplatíme!

Co nás zajímá? Politici porušující 
zákony a morálku. Zločinci v akci. 
Živly, katastrofy, lidské osudy - ví-
tězství, tragédie, zajímavosti. 

724 249 000
tip@blesk.cz
SMS

Horká linka

30 000,- 
za námět!

až

Jde větši-
nou o  velmi nazdobený 

model. Letí barevná krajka a hadí či 
tygří vzory. Prsa tvaruje a přidává jim díky 

výztuži a kosticím na objemu. Na denní nošení 
není moc vhodná. 

Sexy

trojúhelník

www.isport.cz

„Bylo potřeba vel-
kého díla náhody, 
aby člověk koneč-
ně dostal šanci 

promluvit si s Nicole Vaidišovou. 
V sobotu odlétám do Paříže od-
polední linkou ČSA, nastupuji na 
palubu tradičně mezi posledními 
a ejha, moje místo je hned vedle 
bývalé tenisové star. „To je trapas, 
promiň,“ omlouvám se Nicole, se 

kterou se známe už nějaký rok. 
Letí za svým manželem Rad-

kem Štěpánkem do Paříže 
na French Open, jak jinak. 
Je to soukromý rozhovor 
o všem možném, ale ne-
dokážu si odpustit, abych 
ostatním nesdělil, jak se to 
má s jejím tenisem. Snad 
se nebude zlobit.

Je přesně pět let poté, co 
sama v antukové Paříži sen-
začně proletěla do semifi nále 

a proti Světlaně Kuzněcovové ji 
jen pár míčů dělilo od titulového 
zápasu. Tehdy jí bylo sedmnáct, 
budoucnost ležela před touhle 
dlouhonohou dívkou s tenisem 
podobným Venus Williamsové. 
Dnes je jí 22 let a na sport moc 
nemá pomyšlení. Před pár týdny si 
na Floridě zle natloukla na koleč-
kových bruslích, poranila si loket 
a koleno. Ale už je fajn.
Raketu však prý nedržela v ruce od 
loňského února, chvíli poté řekla, 
že už to stačilo. Tehdy fi gurovala 
na 176. místě žebříčku. Přišla letní 
svatba s Radkem Štěpánkem, nový 
život. 
Proč se nikdy neodhodlala 
promluvit o konci kariéry? Prý 
nevěděla, co by měla říkat, co 
vlastně bude. A také měla pocit, 
že jsou v tu chvíli její dosažené 
tenisové úspěchy dehonestovány 
v novinách.
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French Open  Maraton světové jedničky
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RAFAEL NADAL 
si mohl po pětiseto-
vém dramatu 
euforicky vyskočit, 
v pěti setech se probil 
do druhého kola.
FOTO: EPA (3)

French Open 
v číslech

MUŽI
1. kolo: Rosol-Roger-Vasselin (Fr.) 
3:6, 6:2, 6:4, 3:6, 7:5, Nadal (1-Šp.)-
Isner (USA) 6:4, 6:7 (2), 6:7 (2), 6:2, 
6:4, A. Murray (4-Brit.)-Prodon (Fr.) 
6:4, 6:1, 6:3, Söderling (5-Švéd.)-
Harrison (USA) 6:1, 6:7 (5), 6:3, 
7:5, Melzer (8-Rak.)-Beck (Něm.) 
6:3, 6:4, 6:2, Kubot (Pol.)-Almagro 
(11-Šp.) 3:6, 2:6, 7:6 (2), 7:6 (2), 6:4, 
Verdasco (16-Šp.)-Monaco (Arg-) 
6:2, 7:5, 4:6, 6:4, Simon (18-Fr.)-R-
ussell (USA) 6:3, 4:6, 6:1, 6:0, Mayer 
(20-Něm.)-Kunicyn (Rus.) 6:3, 4:6, 
6:4, 6:3, Querrey (24-USA)-Kohl-
schreiber (Něm.) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

ŽENY
1. kolo: Hradecká-Sevastovová (Lot.) 
6:3, 5:7, 6:1, Azarenková (4-Běl.)-
Hlaváčková 6:3, 6:3, Li Na (6-Čína)-
Záhlavová-Strýcová 6:3, 6:7 (6), 
6:3, Garciaová (Fr.)-Ondrášková 
6:3, 6:4, Clijstersová (2-Belg.)-Jak-
imovová (Běl.) 6:2, 6:3, Šarapovová 
(7-Rus.)-Lučičová (Chorv.) 6:3, 6:0, 
Petkovicová (15-Něm.)-Jovanovská 
(Srb.) 6:4, 7:6 (3), Larssonová 
(Švéd.)-Ivanovičová (20-Srb.) 
7:6 (3), 0:6, 6:2, Wickmayerová 
(21-Belg.)-Niculescuová (Rum.) 
6:0, 6:3, Kingová (USA)-Cibulková 
(22-SR) 6:7 (10), 6:3, 6:2, Gajdošová 
(24-Austr.)-Razzanová (Fr.) 6:3, 6:1, 
7:5, Makarovová (Rus.)-Oprandiová 
(It.) 6:4, 3:6, 6:0, Baltachaová (Brit.)
-Stephensová (USA) 7:5, 6:2, Rusová 
(Niz.)-Erakovicová (N. Zél.) 2:6, 6:4, 
6:4, Cirsteaová (Rum.)-Schnyderová 
(Švýc.) 6:1, 6:3, Parmentierová (Fr.)-
Pěrvakovová (Rus.) 7:6 (5), 6:4.

Rafa zažehnal revoluci

pařížský blog Jana Jarocha

Nicole? Nikdy neříkej nikdy

Čtyři Češi si zahrají druhé 
kolo Roland Garros. A také 
pětinásobný šampion z Paříže 
Rafael Nadal. Jeho postup 
nebyl samozřejmostí. Už 
v úvodním duelu musela 
světová jednička dřít čtyři 
hodiny, obracet ze stavu 
1:2 a poprvé v životě svedla 
na antukovém grandslamu 
pětisetový maraton, než udo-
lala amerického obra Johna 
Isnera. To z Čechů slavili 
postup Lukáš Rosol a Lucie 
Hradecká.

PAŘÍŽ – Kdo by to byl řekl? Jedi-
ný český muž ve 2. kole French 
Open se jmenuje Lukáš Rosol. 
Pětadvacetiletý borec trénující 
na Štvanici alespoň částečně 
srovnal účty s domácími Fran-
couzi, kteří vyřadili tři jeho 
krajany Berdycha, Štěpánka 
a Hájka. „Kluci to bohužel ten-
tokrát nezvládli, tak doufám, že 
alespoň já jsem to trochu podr-
žel,“ usmál se vítěz nedávného 
challengeru z Prahy, jenž se veze 
na vlně dobrých výsledků.

Rosol prošel do hlavní soutěže 
z kvalifi kace a včera měl hned 

několik premiér. Odehrál první 
pětisetový zápas života a přede-
vším poprvé zažíval vítěznou 
euforii na grandslamu. Může za 
to jeho vydřený maraton trvající 
3 hodiny a 16 minut. V něm pře-
tlačil 111. tenista světa Francou-
ze Eduarda Roger-Vasselina 3:6, 
6:2, 6:4, 3:6, 7:5.

„Je to skvělý pocit,“ radoval se 
bývalý manžel atletické mistry-
ně Evropy Denisy Rosolové, kte-
rý se po tomto úspěchu posune 
poprvé v životě do elitní stovky 
žebříčku a bude právoplatnou 
českou trojkou. V příštím kole 
ho však čeká levoruký Jürgen 
Melzer, 8. hráč světa a loňský 
semifi nalista z Paříže.

Ke krajankám Petře Kvitové 
a Lucii Šafářové se s postupem 
přidala i další členka fedcupo-
vých fi nalistek Lucie Hradecká. 
Ta na dvorci číslo 4. svedla tříse-
tovou přetahovanou s Lotyškou 
Anastasií Sevastovovou, ve které 
nakonec uspěla 6:3, 5:7, 6:1. Tles-
kal jí i Jaromír Jágr, jenž dorazil 
na tenis v doprovodu fedcupové-
ho kapitána Petra Pály. „Všimla 
jsem si, že Jágr přišel v půlce 
druhého setu, člověk ho tam 
vidí a chce se víc zkoncentro-
vat. Ale abych pravdu řekla, víc 
jsem byla nervózní z  Petra Pály, 
který seděl vedle něj,“ usmála 
se vítězka, jíž v dalším kole čeká 
Němka Andrea Petkovičová, čer-
stvá světová dvanáctka.

Velkým dramatem včerej-

šího programu ve slunečném 
městě nad Seinou bylo nakonec 
překvapivě vystoupení Rafaela 
Nadala, jemuž los přisoudil už 
pro 1. kolo nevyzpytatelného 
střelce es Johna Isnera. „Říká se, 
že nové tvrdé míče, s nimiž se 
tady poprvé hraje, si vybral prá-
vě Nadal. Tak se všichni v šatně 
smáli, že právě on dostal hned 
největšího servismana,“ pro-
zradila česká tenistka Andrea 
Hlaváčková.

Isner sice prohrál úvodní set, 
ale další dva tiebreaky získal 
shodně 7:2. Kdyby Nadal pro-
hrál, stal by se Novak Djokovič 
okamžitě novou světovou jed-
ničkou a bylo by to také poprvé, 
co by obhájce titulu z Roland 
Garros skončil hned na první 
překážce. K zemětřesení ale 
nakonec nedošlo, Španěl uspo-
řádal comeback a triumfoval 
6:4, 6:7 (2), 6:7 (2), 6:2, 6:4.

Nadal sice dostal od Isnera 
pouze 13 es, ale na příjmu se 
pohyboval dobrých pět metrů 
za základní čarou, div mu ne-
stačil kurt. „Jeho servis je skoro 
nezastavitelný. Těžký, strašně 
těžký zápas,“ oddechl si „Rafa“, 
jenž po mečbolu slavil stejným 
stylem jako po úspěšných paříž-
ských fi nále.

Tak se všichni v šatně smáli, 
že právě on dostal hned největ-
šího servismana,“ prozradila 
česká tenistka Andrea Hlaváč-
ková.

Původní zpravodajství z French Open

JAN 
JAROCH
tenisový expert 
deníku Sport

  jan.jaroch@deniksport.cz   

VÍTĚZOVÉ
ROSOL – Roger-

Vasselin (Fr.) 
3:6, 6:2, 6:4, 3:6, 7:5

HRADECKÁ – 
Sevastovová (Lot.) 

6:3, 5:7, 6:1

PORAŽENÍ
STRÝCOVÁ – Li Na 

(6-Čína) 
3:6, 7:6 (6), 3:6

HLAVÁČKOVÁ – 
Azarenková (4-Běl.) 

3:6, 3:6

ONDRÁŠKOVÁ 
– Garciaová (Fr.) 

3:6, 4:6

Dnešní program 
(11.00): ŠAFÁ-
ŘOVÁ – Goerge-
sová (17-Něm.).

Češi 
v akci

HRDINA DNE

Lukasz Kubot (Pol.)
Devětadvacetiletý Polák, až 122. 
tenista computeru, se vytáhl na 

jednoho z nejúspěšnějších antukářů 
sezony. Španěl Nicolas Almagro, jenž 
o víkendu v Nice urval už třetí letošní 

titul na oranžové hlíně, senzačně 
padl v pěti setech.

VÝROK DNE

„Všimla jsem si, že 
Jágr přišel v půlce 

druhého setu, člověk 
ho tam vidí a chce se 

víc zkoncentrovat. Ale 
abych pravdu řekla, 

víc jsem byla nervózní 
z fedcupového 

kapitána Petra Pály, 
který seděl vedle něj.“

Lucie Hradecká měla při vítězném 
tažení prvním kolem prominentního 

fanouška

Atypické formáty Blesk

Atypické formáty Sport

Další atypické formáty a ceny k dispozici na vyžádání v inzertním oddělení.

Další atypické formáty a ceny k dispozici na vyžádání v inzertním oddělení.
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Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v médiích vydávaných/provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a. s

1. Rozsah platnosti 
 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují 
- uveřejňování inzerátů (plošných i řádkových) a prospektových příloh (tj. vkládaného mate-

riálu) v tištěných periodických a neperiodických titulech, které vydává společnost CZECH 
NEWS CENTER a.s.

- uveřejňování inzerce na internetových stránkách provozovaných společností CZECH 
NEWS CENTER a.s. 

- v  aplikacích pro mobilní telefony, tablety a jiná obdobná zařízení provozovaných spo-
lečností CZECH NEWS CENTER a.s. (na tuto inzerci se přiměřeně vztahují ustanovení o 
inzerci na internetových stránkách)

b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) 
je právě platný ceník pro příslušný druh inzerce. Součástí ceníku mohou být i technické 
specifikace, termíny pro součinnost nebo jiné zvláštní požadavky.

c) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami 
nebo zvláštní smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. 

d) Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. (dále jen „vydavatel“) si vyhrazuje právo na od-
chylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných ceníků a jejich příloh v 
případě, že tento odchylný postup bude způsoben existencí tiskové chyby v ceníku či 
jeho příloze. 

e) Informace o návštěvnosti serverů, na nichž je inzerce publikována, jsou auditovány nezá-
vislým auditorem NetMonitor (www.netmonitor.cz).

f) Vydavatel umožní objednateli bezplatný přístup do on-line reklamního systému zobra-
zujícího statistiky počtu zobrazení (impresí) realizovaných kampaní a počtu prokliků na 
WWW stránky (URL) dodané objednatelem. Internetová stránka obsahující výše uvedené 
údaje bude sdělena objednateli nejpozději v den spuštění reklamní kampaně.

2. Objednávka 
a) Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím 

písemné objednávky. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná 
faxem či e-mailem (pokud obsahuje elektronickou kopii podpisu oprávněné osoby) za 
předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí. 

b) Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění 
inzerce, a to zejména obchodní firmu objednatele, jeho sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, 
jméno a podpis a označení funkce zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě 
fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, případně 
korespondenční adresu, bankovní spojení a podpis. Dále zde musí být uveden

- v případě inzerce v tištěných titulech titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, 
řádkový inzerát, prospektová příloha) a eventuelně další údaje ohledně provedení ob-
jednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka, barva)

- v případě inzerce na internetové stránce je přílohou každé objednávky mediaplán ozna-
čený stejným číslem, jako je číslo objednávky, a podepsaný stejným způsobem jako ob-
jednávka. V mediaplánu je uvedena internetová stránka, na které je publikace inzerce 
objednávána, požadovaná sekce stránky, pozice, rozměry inzerce, požadovaný počet 
impresí a období, ve kterém má být inzerce publikována včetně časového rozložení 
kampaně a impresí, průměrná frekvence, celkový počet impresí, cena jednotlivých ob-
jednaných reklamních formátů, případně též sleva a cena po slevě a splatnost ceny. V 
mediaplánu je vždy rovněž obsažena informace o URL adrese, na kterou bude inzerce 
směřovat.

c) Objednatel je odpovědný za včasné doručení objednávky a poskytnutí všech podkladů, 
které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Termíny pro doručení podle předchozí 
věty jsou uvedeny v ceníku pro inzerci v příslušném médiu. 

d) Vydavatel je oprávněn upozornit objednatele na zjevně nevhodné nebo chybné 
podklady. Objednatel je povinen dodat vydavateli včas náhradu za zjevně nevhodné 
nebo chybné podklady. Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo 
chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně 
nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavateli právo od smlouvy odstou-
pit a současně mu vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s právě platným 
ceníkem. 

e) Objednatel odpovídá za bezchybný obsah inzerce a za to, že texty, obrazové a grafic-
ké materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními 
předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednatel povinen na sebe pře-
vzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které 
vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové 
přílohy. 

f) Vydavatel dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu 
nebo prospektové přílohy tištěného titulu a není povinen tyto podklady uchovávat, pří-
padně objednateli vracet. 

g) Objednatel se zavazuje dodat vydavateli podklady pro inzerci na internetové stránce 
v elektronické formě v podobě vhodné pro nasazení bez nutnosti jejich dalších úprav. 
Podklady musí být ve formátech GIF, JPEG, PNG, Flash nebo HTML. U formátů Flash 

musí objednatelem dodané podklady vyhovovat specifikaci doporučené Sdružením 
pro internetový rozvoj (SPIR) (www.spir.cz). Podklady ve formátu Flash musí být upra-
veny tak, aby umožňovaly reklamnímu systému vydavatele registrovat kliknutí uživatele 
na tuto reklamu. Objednatel je dále povinen sdělit vydavateli jaká verze Flash pluginu 
je vyžadována pro správné zobrazení Flashe a dodat spolu s Flashem také alternativní 
obrázek, který se bude zobrazovat uživatelům, kteří ve svém prohlížeči příslušný Flash 
plugin nemají. Podklady ve formátu HTML kódu je objednatel povinen dodat zpracované 
tak, že neovlivní zobrazení www stránky, ve které budou vloženy, mimo prostor vymezený 
pro příslušnou inzerci. Podklady nesmí přesáhnout datovou velikosti určenou v ceníku. V 
případě překročení datové velikosti, je možné podklady použít za příplatek. Příplatek se 
určuje dohodou obou stran.

h) V případě, že objednatel přímo nasazuje internetovou inzerci na jím objednanou pozici, 
je povinen takto používat pouze inzerci, jejíž podklady byly schváleny vydavatelem, a 
která je v souladu s odst. e) tohoto článku.

i) Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednatelem doda-
ným tiskovým podkladům. 

j) Jeden objednatel může během jednoho kalendářního roku objednat maximálně 20 řád-
kových inzerátů za sazbu pro soukromou řádkovou inzerci. 

k) U objednávky řádkové inzerce má objednatel nárok pouze na jednu změnu textu. 
l) Vydavatel je oprávněn si při osobním přijímání objednávky vyžádat průkaz totožnosti. 

3. Uzavření smlouvy 
a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelem (písemně přímo na 

objednávku nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení ob-
jednávky vydavatelem, je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu nebo 
prospektové přílohy. 

b) Přijetí objednávky zaměstnancem vydavatele nemůže být bez dalších náležitostí považo-
váno za uzavření smlouvy. 

c) Vydavatel si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerce, 
nebo odstoupit od smlouvy v případě již přijaté objednávky poté, co mu byly doručeny 
podklady pro publikaci reklamy, pokud podle názoru vydavatele je obsah inzerce v roz-
poru s  právními předpisy nebo zásadami a zájmy vydavatele, jestliže písmo, grafické 
nebo jiné prvky inzerátu evokují redakční text, nebo jestliže zpracování či formát pod-
kladů neodpovídá požadavkům vydavatele. (v případě, že součástí obsahu aplikace je 
kompletní obsah tištěného titulu, nepovažuje se inzerce, která je součástí tištěného titulu 
za inzerci v rámci aplikace).  Vydavatel je oprávněn podmínit publikaci inzerce podpisem 
slibu odškodnění ze strany objednatele. Vydavatel je rovněž oprávněn odmítnout inzerci 
konkurenční ve vztahu k inzertním produktům vydavatele (tj. zejména inzerci, která ob-
sahuje propagaci jiné osoby, než je objednatel nebo jeho klient, pro kterého je inzerce 
objednána), vydavatel je rovněž oprávněn podmínit přijetí takovéto inzerce navýšením 
ceny za inzerci o 15 % za každou takovouto jinou osobu. 

d) Prospektové přílohy v konečné podobě musí být řádně a včas doručeny vydavateli k 
odsouhlasení buď v tištěné, nebo elektronické formě. Pokud dojde k porušení této po-
vinnosti, je vydavatel oprávněn odmítnout jejich vklad a v tomto případě má vydavatel 
nárok na uplatnění stornopoplatku. 

e) Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud není 
poskytnuta přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo odmítnout 
uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, případně odstoupit od smlouvy. 

f) V případě odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy podle bodu c), d) 
nebo e) vyrozumí vydavatel objednatele bez zbytečného prodlení. Vydavatel v takovém 
případě nenese odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizova-
nou inzerci ani za jakoukoli škodu na straně objednatele nebo třetí osoby. 

g) Odmítnutí uveřejnění inzerce podle bodu c), d) nebo e) a odmítnutí uveřejnění inzerce z 
kapacitních důvodů považují vydavatel i objednatel za odmítnutí ze spravedlivých důvo-
dů a v souladu s obchodními zvyklostmi. 

h) V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí vydavatelem je vydavatel 
oprávněn uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování 
objednávky objednatelem musí být provedeno v každém případě písemně v souladu 
s čl. 2 bodem a) těchto obchodních podmínek. 

4. Rámcová smlouva 
a) Pokud má objednatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém roz-

sahu finančního objemu nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s vydavatelem rám-
covou smlouvu o uveřejňování inzerce v předem dohodnutém rozsahu, a to na dobu 
maximálně jednoho roku. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy. Smlouva 
musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňován 
dohodnutý finanční objem inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí 
být uvedeny z toho vyplývající slevy, použité médium resp. média, v případě inzerce 
v  tištěném titulu též jednotka vykrytí, případně další ujednání významná pro realizaci 
rámcové smlouvy. 

b) Objednatel a vydavatel se mohou dohodnout na tom, že do objemu inzerce sjednané 
rámcovou smlouvou bude zahrnuta i inzerce, která byla realizována do jednoho roku 
před sjednaným skončením rámcové smlouvy za předpokladu, že tato inzerce byla 
řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této předchozí inzerce činila méně 
než 50 % z celkového objemu inzerce stanoveného rámcovou smlouvou. V případě, 
že v důsledku zahrnutí již realizované inzerce do rámcové smlouvy v souladu s tímto 
odstavcem vznikne objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva 
vyplacena buď po ukončení účinnosti rámcové smlouvy, nebo před jejím skončením 
za předpokladu, že již došlo k vyčerpání objemu inzerce předpokládaného rámcovou 
smlouvou. 

c) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu finančního objemu nebo počtu 
uvedeného v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka. 

d) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když bu-
dou uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém 
počtu během časového období uvedeného v rámcové smlouvě a bude řádně a včas 
zaplacena cena dle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši). V opačném případě nárok 
na sjednané slevy zaniká. 

e) Rámcovou smlouvou sjednaný objem inzerce lze navyšovat, a to i opakovaně. 
f) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohod-

nutém rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které 
nenese vydavatel odpovědnost, zavazuje se objednatel uhradit vydavateli rozdíl mezi 
cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo 
počet inzerátů. Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finanční-
ho objemu inzerátů nebo počet inzerátů. 

5. Realizace objednávky 
a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, 

závisí jejich uveřejnění na možnostech vydavatele. 
b) Pokud není výslovně dohodnuto v případě inzerce v  tištěných titulech určité umístění 

nebo určitá jednotka vykrytí, kde mají být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněny a 
v případě inzerce na internetové stránce určité umístění nebo určitý formát, závisí jejich 
uveřejnění na možnostech vydavatele. 

c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v 
určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, nebo v určitém for-
mátu musí být sdělena vydavateli včas tak, aby mohla být objednateli potvrzena. Vyda-
vatel je v případě vkládaného materiálu oprávněn z důvodu uzávěrky příslušného titulu 
a/nebo z důvodu výrobní kapacity tiskárny provádějící vklad přesunout tento vklad do 
bezprostředně následujícího vydání titulu, a to i bez souhlasu objednatele. Takovéto pře-
sunutí vkladu není považováno za vadné plnění a nepodléhá reklamaci. 

d) Řádkové inzeráty jsou podle možností uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti 
výslovné dohody. 

e) Vydavatel si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce. V případě celo-
stránkových inzerátů si vydavatel vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy inzerátu. 
V takovém případě nebude označení inzerátu považováno za změnu podoby inzerátu 
nebo za vadu plnění. 

f) Pokud si objednatel objedná 
- inzerát v tištěném titulu ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení 

strany na sloupce
- na internetové stránce ve velikosti, která neodpovídá rozměrům příslušného formátu na 

této internetové stránce, vydavatel upraví inzerát běžným způsobem. 
g) Pokud si objednatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatel tento 

inzerát běžným způsobem. 
h) Vydavatel je povinnen u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat 

nebo zasílat po dobu dvou týdnů po uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. 
Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může vydavatel zlikvidovat. Vydavatel 
opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera. Odpo-
vědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalo-
gy, balíky nebo zboží vydavatel nepřijímá. 

i) Vydavatel si u drobné inzerce v tištěných titulech (menší než 400 mm plochy) vyhrazuje 
právo uveřejnit ji v případě potřeby i na jiné jednotce vykrytí, než je uvedena na objed-
návce. 

j) V jedné objednatelem zakoupené inzertní pozici na internetové stránce se mohou střídat 
nejvýše 4 varianty reklamního sdělení, není-li dohodnuto jinak. Není-li dohodnuto jinak, 
může každý inzerát směřovat jen na 1 cílovou URL.

k) Vydavatel je oprávněn v případě, že bude jím vydávaný titul převeden do elektronické 
podoby a takto distribuován (zejména prostřednictvím sítě internet, aplikací pro mobilní 
telefony, tablety a obdobná zařízení nebo na nosičích elektronických informací), zahr-
nout do této elektronické podoby též inzerci publikovanou v příslušném titulu v souladu 
s těmito podmínkami. Inzerce, která je součástí tištěného titulu, se nepovažuje za inzerci 
v rámci aplikace.  
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Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v médiích vydávaných/provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a. s

l) Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat písemně vydavatele o všech 
skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění z jeho strany. Pro případ prodlení objed-
natele jde veškerá škoda z toho plynoucí k jeho tíži.

m) Objednáním reklamy uděluje dále objednatel vydavateli souhlas s použitím ukázek re-
klamy v rámci propagace služeb vydavatele.

6. Platební podmínky 
a) Z ceníkových cen může být objednateli po vzájemné dohodě poskytnuta sleva, nebo 

naopak připočtena přirážka.
a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatel objednateli fakturu bez zbytečného 

odkladu po uveřejnění inzerce nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů od uveřej-
nění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode dne uveřejnění inzerce. V případě 
podání inzerátu řádkové inzerce zašle vydavatel fakturu pouze na vyžádání objednatele. 
Objednatel souhlasí s tím, že vydavatel mu podle své volby doručí fakturu v písemné 
podobě nebo elektronickou poštou v digitalizované podobě na adresu uvedenou v ob-
jednávce, nebude-li objednatelem pro tento účel zadána jiná adresa. 

c) Pokud objednávaná kampaň na internetové stránce trvá 2 a více měsíců, může na ni být 
po dohodě obou stran vytvořen splátkový kalendář.

d) V případě inzerce v  tištěném titulu zašle vydavatel objednateli společně s fakturou na 
jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. Podle povahy 
inzerátu, resp. prospektové přílohy, a rozsahu objednávky jsou přednostně poskytová-
ny náhledy tiskových stran obsahujících inzerát ve formátu pdf e-mailem. Pokud podle 
povahy inzerátu není zaslání takového dokladu možné nebo pokud se na tom vydavatel 
a objednatel dohodnou, je možné poskytovat výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. 
Pokud nelze tyto doklady obstarat, obdrží objednatel od vydavatele potvrzení o uveřej-
nění inzerátu nebo prospektové přílohy. 

e) Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši vyplý-
vající z platných právních předpisů z dlužné částky za každý den prodlení a náklady 
spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatel může 
v případě prodlení s placením odmítnout realizaci dalšího plnění včetně plnění z 
rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených platbách 
předem. 

f) Pokud neuvede objednatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vy-
davateli, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná 
velikost inzerátu. 

g) V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci 
pro účely třetích osob, nelze objemy inzerce pro tyto osoby sčítat pro účel stanovení 
výše poskytované slevy. 

h) Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v 
právě platném ceníku. 

i) Pro otiskování nekomerční a řádkové inzerce je stanoven zvláštní ceník. Posouzení, zda 
inzerce má komerční charakter, náleží vydavateli. 

j) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese vydavatel ani objed-
natel odpovědnost, a inzerci nebo prospektovou přílohu není možno uveřejnit v náhrad-
ním termínu, je objednatel povinen zaplatit vydavateli pouze do té doby prokazatelně 
vzniklé náklady související s objednávkou. 

k) Jakékoli přeplatky (částky) do 100 Kč zaplacené vydavateli v souvislosti s realizací inzerce 
se neposílají zpět na účet plátce, je možné je vyplatit pouze na pokladně na adrese sídla 
vydavatele. Finanční prostředky zaslané na účet vydavatele, ke kterým vydavatel neobdr-
ží do 3 měsíců objednávku pro inzerci, propadají ve prospěch vydavatele. 

l) Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu, a to zejména v případech, kdy 
jde o první objednávku objednatele či v případě objednatelů se špatnou platební mo-
rálkou. V takových případech bude požadováno připsání finančních prostředků na účet 
vydavatele nejpozději 3 pracovní dny před publikací inzerce.

7. Reklamace - náhradní výkon 
a) Objednatel má v případě jím nezaviněné zcela nebo částečně nečitelné, nesprávné 

či nekompletní publikace inzerátu a v případě inzerce na internetové stránce též při 
nedodržení garantovaného počtu impresí nárok na slevu z ceny nebo na uveřejnění 
bezchybného náhradního plnění, ale pouze v takovém rozsahu, ve kterém byl poško-
zen účel inzerátu, v případě inzerce na internetové stránce v rozsahu plnění, které 
bylo poskytnuto vadně, či nebylo poskytnuto vůbec. Toto právo je objednatel povinen 
uplatnit u vydavatele písemně do 2 týdnů od data uveřejnění inzerce v případě inzer-
ce na internetové stránce může být toto právo též uplatněno do 2 týdnů od konce 
období, ve kterém byl garantován příslušný počet impresí, jinak zaniká. Právo volby 
mezi způsoby uvedenými ve větě první náleží vydavateli. Pokud vydavatel neposkytne 
náhradní plnění bez zbytečného odkladu nebo pokud je náhradní plnění poskytnuto 
s vadami, pak

- v případě inzerce v tištěných titulech má objednatel právo na slevu z ceny. Obdobně se 
postupuje také v případě prospektových příloh

- v případě inzerce na internetové stránce má objednatel při garantovaném počtu impresí 
právo na slevu z ceny v tomto rozsahu: V případě, že řádné plnění nedosáhne ani 80 % 
potvrzeného objednaného množství, náleží objednateli sleva ve výši 25 %, pokud plnění 
nedosáhne ani 60 %, náleží objednateli sleva ve výši 50 %, pokud plnění nedosáhne ani 
40 % objednávky, bude objednávka považována za zcela neuskutečněnou.

b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objed-
natel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vyda-
vatel neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu či slevu v tom případě, 
jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezpro-
středně nejpozději do 3 dnů po předchozím uveřejnění oznámen vydavateli. 

c) V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, 
které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žádný nárok na 
slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu. 

d) Vydavatel má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro 
uveřejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání 
podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na 
rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem, které vznikly v důsledku 
takovéto úpravy. 

e) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednatele. Objednatel odpovídá za 
správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavateli. Vydavatel bere v úvahu korek-
tury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty. V případě řádkové inzerce se 
za schválenou korekturu považuje text uvedený v objednávce potvrzené objednatelem. 

f) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti s  vadným pl-
něním ze strany vydavatele budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. 
U předvídatelné a prokázané škody je její výše stanovena maximálně do výše ceny za 
uveřejněnou inzerci nebo prospektovou přílohu. 

g) Objednatel bere na vědomí, že vydavatel neodpovídá za odchylku ve velikosti vytištěné-
ho inzerátu v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti, vzniklou v důsledku technologické-
ho postupu použitého při výrobě titulu. Vydavatel rovněž neodpovídá za technologickou 
chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u 0,5 % výtisků konkrétního inzerátu 
či chybějící vklad u 1 % z objednaného počtu vkladů. Nedostatky v plnění v rozsahu 
uvedeném v tomto článku nejsou považovány za vadné plnění a nepodléhají reklamaci. 
Objednatel bere na vědomí, že pokud doručí vydavateli podklady pro realizaci inzerce 
po řádné uzávěrce a vydavatel publikaci inzerce neodmítne, ztrácí objednatel nárok na 
uplatnění reklamace. 

h) Objednatel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn stanovit a měnit tištěný náklad 
jím vydávaných titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného nákladu oproti jeho 
očekávané výši bude vydavatel objednatele bez zbytečného odkladu informovat, tato 
skutečnost však není považována za vadu plnění a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani 
v případě, kdy vzhledem k dodanému počtu kusů prospektových příloh nebude moci 
dojít ke vkladu do celého tištěného nákladu, nebo nebudou ke vkladu použity všechny 
kusy dodané prospektové přílohy. 

8. Ochrana osobních údajů a jiných dat 
a) Objednatel i vydavatel se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskyt-

nou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím. 
b) Uzavřením smlouvy o publikaci inzerce projevuje objednatel inzerce souhlas s tím, že 

vydavatel je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje objednatele poskytnuté v 
rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, eventuelně jiné objednatelem sdělené 
kontaktní údaje a údaje o jím objednávané inzerci a o přijatých či nerealizovaných plat-
bách objednatele. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem realizace inzerce a nabízení 
obchodu a služeb vydavatele, a to na dobu 10 let od přijetí objednávky inzerce. Ob-
jednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno 
právo vydavatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo na přístup ke svým osobním údajům. 

c) Objednatel prohlašuje, že je mu známa ta skutečnost, že vydavatel je členem Sdružení 
pro internetový rozvoj  a uděluje vydavateli neodvolatelný souhlas s užitím údajů o inzer-
ci na internetových stránkách pro výzkum reklamy na internetu v rámci SPIR.

9. Řešení sporů 
V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci inzerce vznikne mezi stranami 

spor, který bude řešen soudní cestou, vydavatel i objednatel souhlasí s tím, aby se místní 
příslušnost soudu řídila místem sídla vydavatele. 

10. Ostatní ujednání 
a) Případnou změnu těchto obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí vy-

davatel objednateli, který má s vydavatelem uzavřenu rámcovou smlouvu podle bodu 
4 těchto obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem 
účinnosti těchto změn. Pokud vydavatel tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učině-
né po změně obchodních podmínek nebo ceníku řídit původními obchodními podmín-

kami nebo ceníkem po dobu jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o této změně. 
Pokud oznámení o změně  obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, budou 
se objednávky inzerce řídit původními obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu 
tří měsíců od počátku účinnosti nových obchodních podmínek nebo nového ceníku. V 
případě, že se změna obchodních podmínek dotkne postavení objednatele a objedna-
tel s touto změnou obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn vypovědět rámcovou 
smlouvu do 14 dnů poté, co se o změně obchodních podmínek dověděl. Výpovědní 
doba činí 14 dnů. Ustanovení článku 4 bodu f) těchto podmínek se v takovém případě 
neuplatní a cena již poskytnuté inzerce na základě rámcové smlouvy nebude měněna. 

b) Promlčecí doba u závazků vydavatele i objednatele vzniklých v souvislosti s publikací 
inzerce činí 4 roky. 

c) Účelem těchto obchodních podmínek je stanovit pravidla, za kterých vydavatel poskytuje 
inzerci v jím vydávaných resp. provozovaných médiích. K ustanovením obchodních pod-
mínek objednatele nebo jiným jeho jednostranným úkonům či prohlášením, kterými má 
být vyloučeno použití těchto obchodních podmínek se nepřihlíží. 

d) Pokud je objednatel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 
89/2012 Sb. (občanský zákoník).
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Všeobecné obchodní podmínky pro přímou komunikaci poskytovanou společností CZECH NEWS CENTER a. s.

1. Úvodní ustanovení 
a)  Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro rozesílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv 

(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují podmínky pro technické zajištění a  rozesílání ob-
chodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv a pro další produkty mobilního marketingu (dále jen „SMS 
reklama“) vymezeném okruhu subjektů shromážděných v databázi vedené společností CZECH NEWS 
CENTER a.s. (dále jen „provozovatel“), jenž je pořizovatelem databáze dle § 89 zákona č. 101/2000 Sb., 
jejíž obsahem jsou následující údaje: adresa, PSČ, telefonní číslo, pohlaví, typ média. 

b)  Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník. 
c)  Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní 

smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. 
d)  Provozovatel si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny SMS reklamy vyplývající z plat-

ných ceníků a jejich příloh v případě, že tento odchylný postup bude způsoben existencí tiskové chyby 
v ceníku či jeho příloze. 

2. Objednávka 
a)  Objednatel si objednává uveřejnění SMS reklamy prostřednictvím písemné objednávky. Za písemnou 

objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem či e-mailem (pokud obsahuje elektronickou ko-
pii podpisu oprávněné osoby) za předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí. 

b)  Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to 
zejména obchodní firmu objednatele, jeho sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis a označení 
funkce zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo 
datum narození, trvalé bydliště, případně korespondenční adresu, bankovní spojení a podpis. Přílohou 
každé objednávky je mediaplán označený stejným číslem jako je číslo objednávky a podepsaný stejným 
způsobem jako objednávka. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: určení mediálního prostoru, po-
drobnou specifikaci SMS reklamy/reklamního sdělení, specifikaci cílové skupiny, kterou chce objednatel 
oslovit, frekvenci oslovení, termín(y) zveřejnění a jméno osoby odpovědné za objednávku.

c)  Objednávku je objednatel povinen doručit provozovateli nejpozději do 5 pracovních dnů před začát-
kem realizace kampaně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

d)  Objednatel se zavazuje nejpozději 7 pracovních  dnů před začátkem realizace řádně objednané reklam-
ní kampaně dodat provozovateli příslušné inzertní podklady v elektronické formě v podobě vhodné pro 
nasazení SMS reklamy bez nutnosti jejich dalších úprav. 

e)  Provozovatel je oprávněn upozornit objednatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objed-
natel je povinen dodat provozovateli včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud 
objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že 
objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká provozovateli právo od 
smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na stornovací poplatky dle těchto Všeobecných obchod-
ních podmínek. 

f)  Objednatel odpovídá za bezchybný obsah SMS reklamy a za to, že texty, obrazové a grafické materiály 
obsažené v SMS reklamě jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou 
je objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit pro-
vozovateli škody, které vznikly uveřejněním chybné nebo právně nepřípustné SMS reklamy. 

g)  Provozovatel dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění SMS reklamy a není 
povinen tyto podklady uchovávat, případně objednateli vracet. 

3. Uzavření smlouvy 
a)  Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky provozovatelem (písemně přímo na objednávku 

nebo jiným obvyklým způsobem). Provozovatel potvrdí každou objednávku, a to včetně konečné ceny a 
termínu realizace kampaně do 2 pracovních dnů od jejího obdržení, pokud nedojde k jejímu odmítnutí v 
souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky 
provozovatelem, je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění SMS reklamy. Provozovatel má právo 
odmítnout realizaci SMS reklamy, a to odmítnutím objednávky. Provozovatel je rovněž oprávněn od-
stoupit od smlouvy v případě již přijaté objednávky poté, co mu byly doručeny podklady pro publikaci 
SMS reklamy, jestliže existuje oprávněný předpoklad, že obsah SMS reklamy je v rozporu s jeho zájmy, s 
právními předpisy nebo z jiných závažných důvodů nebo jestliže zpracování či formát podkladů neodpo-
vídá požadavkům provozovatele. O odmítnutí realizace SMS reklamy je provozovatel povinen písemně 
upozornit do 2 pracovních dnů od převzetí podkladů SMS reklamy. 

b)  Přijetí objednávky zaměstnancem provozovatele nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uza-
vření smlouvy. 

c)  Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud není zajištěna žádná 
přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si provozovatel právo bez dalšího odmítnout uveřejnění 
SMS reklamy, případně odstoupit od smlouvy. 

d)  V případě odmítnutí SMS reklamy nebo odstoupení od smlouvy podle odstavce a) nebo c) vyrozumí 
provozovatel objednatele bez zbytečného prodlení. Provozovatel v takovém případě nenese odpověd-
nost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou SMS reklamu ani za jakoukoli škodu na 
straně objednatele nebo třetí osoby.

e)  Odmítnutí SMS reklamy podle odstavce a) a c) a odmítnutí SMS reklamy z kapacitních důvodů považují 
poskytovatel i objednatel za odmítnutí ze spravedlivých důvodů a v souladu s obchodními zvyklostmi.

f)  V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí provozovatelem je provozovatel opráv-
něn uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objed-
natelem musí být provedeno v každém případě písemně v souladu s článkem 2, odstavcem a) těchto 
Všeobecných obchodních podmínek. 

4. Stornovací podmínky
Objednatel má právo objednávku reklamní kampaně stornovat. V případě, že je objednaná reklamní kam-
paň zrušena nejméně 5 pracovních dní před plánovaným zahájením kampaně, vyhrazuje si provozovatel 
právo účtovat stornovací poplatek ve výší 10% z celkové ceny kampaně. V případě, že je kampaň stornována 
nejméně 2 pracovní dny před plánovaným zahájením kampaně, činí stornovací poplatek 30% celkové ceny 
kampaně. V případě stornování kampaně v jejím průběhu činí stornovací poplatek 50% z ceny připadající na 
nerealizovanou část kampaně a objednateli bude nad rámec storno poplatku také účtována dosud proběhlá 
část reklamní kampaně.

5. Rámcová smlouva 
a)  Pokud má objednatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby SMS reklamy v určitém rozsahu finanč-

ního objemu nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s provozovatelem rámcovou smlouvu o uveřej-
ňování SMS reklamy v předem dohodnutém rozsahu, a to na dobu maximálně jednoho roku. K platnosti 
této smlouvy je zapotřebí písemné formy. Smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, 
během kterého bude uveřejňován dohodnutý finanční objem SMS reklamy nebo dohodnutý počet SMS 
reklamy, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, případně další ujednání. 

b)  Objednatel a provozovatel se mohou dohodnout na tom, že do objemu SMS reklamy sjednané rámco-
vou smlouvou bude zahrnuta i SMS reklama, která byla realizována do jednoho roku před sjednaným 
skončením rámcové smlouvy za předpokladu, že tato SMS reklama byla řádně a včas uhrazena. Podmín-
kou je, aby cena této předchozí SMS reklamy činila méně než 50% z celkového objemu SMS reklamy 
stanoveného rámcovou smlouvou. V případě, že v důsledku zahrnutí již realizované SMS reklamy do 
rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem vznikne objednateli nárok na slevu z ceny této SMS rekla-
my, bude tato sleva vyplacena buď po ukončení účinnosti rámcové smlouvy, nebo před jejím skončením 
za předpokladu, že již došlo k vyčerpání objemu SMS reklamy předpokládaného rámcovou smlouvou. 

c)  Pro uveřejňování SMS reklamy v rámci dohodnutého rozsahu finančního objemu nebo počtu uvedených 
v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka. 

d)  Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když bude uveřejněna SMS 
reklama v dohodnutém rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém počtu během časového obdo-
bí uvedeného v rámcové smlouvě a řádně a včas zaplacena cena dle platných ceníků (popř. v dohodnuté 
výši). V opačném případě nárok na sjednané slevy zaniká. 

e)  Rámcovou smlouvou sjednaný objem SMS reklamy lze navyšovat, a to i opakovaně. 
f)  Pokud během pevně stanoveného časového období nebyla uveřejněna SMS reklama v dohodnutém 

rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese provozovatel 
odpovědnost, zavazuje se objednatel v tomto případě uhradit provozovateli rozdíl mezi cenou za do-
hodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu SMS reklamy nebo počet SMS reklam. 
Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu SMS reklam nebo 
počet SMS reklam. 

6. Realizace objednávky 
a)  Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění SMS reklamy, závisí její uveřejnění na možnostech 

provozovatele. 
b)  Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitý formát, v jakém má být SMS reklama uveřej-

něna, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech provozovatele. 
c)vProvozovatel si vyhrazuje právo na označení SMS reklamy v souladu s platnou legislativou týkající se ob-
chodních sdělení.
d)  Pokud objednatel objedná SMS reklamu ve velikosti, která neodpovídá rozměrům příslušného formátu, 

provozovatel upraví SMS reklamu běžným způsobem. 
f)  Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat písemně provozovatele o všech skutečnos-

tech, které mohou mít vliv na plnění z jeho strany. Pro případ prodlení objednatele je veškerá škoda z 
toho plynoucí připsána k jeho tíži. 

g)  Objednáním SMS reklamy uděluje dále objednatel provozovateli souhlas s použitím ukázek SMS rekla-
my v rámci propagace služeb provozovatele. 

7. Platební podmínky
a)  Pokud se strany nedohodnou jinak (zejména v mediaplánu), zašle provozovatel objednateli fakturu 

bez zbytečného odkladu po uveřejnění SMS reklamy, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude 
splatná v termínu do 14 dnů ode dne skončení dané reklamní kampaně. Objednatel souhlasí s tím, že 
provozovatel mu podle své volby doručí fakturu v písemné podobě nebo elektronickou poštou v digita-
lizované podobě na adresu uvedenou v objednávce, nebude-li objednatelem pro tento účel zadaná jiná 
adresa.

b)  Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu na celou kampaň, a to zejména v přípa-
dech, kdy jde o první objednávku objednatele či v případě objednatelů se špatnou platební morálkou. V 
takových případech bude požadováno připsání finančních prostředků na účet provozovatele nejpozději 
3 pracovní dny před zahájením kampaně. 

c)  Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši vyplývající z platných práv-
ních předpisů z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky 
nebo částečných plateb. Provozovatel může v případě prodlení placení odmítnout realizaci dalšího pl-
nění včetně plnění z rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených platbách 
předem. 

d)  Z ceníkových cen může být objednateli po vzájemné dohodě poskytnuta sleva nebo naopak připočtena 
přirážka. 

e)  V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává SMS reklamu pro účely 
třetích osob, nelze objemy SMS reklamy pro tyto osoby sčítat pro účel stanovení výše poskytované slevy. 

f)  Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese provozovatel ani objednatel odpo-
vědnost, a SMS reklamu není možno realizovat ani v náhradním termínu, je objednatel povinen zaplatit 
provozovateli pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.

g)  Jakékoli přeplatky (částky) do 100 Kč zaplacené provozovateli v souvislosti s realizací SMS reklamy se 
neposílají zpět na účet plátce, je možné je vyplatit pouze na pokladně na adrese sídla provozovatele. 
Finanční prostředky zaslané na účet provozovatele, ke kterým provozovatel neobdrží do 3 měsíců ob-
jednávku pro realizaci SMS reklamy, propadají ve prospěch provozovatele.

8. Reklamace – náhradní výkon 
a)  Objednatel má v případě nesprávné publikace SMS reklamy nárok na slevu nebo na poskytnutí náhrad-

ního plnění v rozsahu plnění, které bylo poskytnuto vadně, či nebylo poskytnuto vůbec. Toto právo je 
objednatel povinen uplatnit u provozovatele písemně do 2 týdnů od uveřejnění vadné SMS reklamy či 
od konce období, ve kterém byl garantován příslušný počet impresí. Právo volby mezi způsoby uvedený-
mi ve větě první náleží provozovateli. Pokud provozovatel neposkytne náhradní plnění bez zbytečného 
odkladu nebo pokud náhradní plnění je poskytnuto s vadami, pak má objednatel právo na slevu z ceny 
v tomto rozsahu: V případě, že řádné plnění nedosáhne ani 80% potvrzeného objednaného množství, 
náleží objednateli sleva ve výši 25%, pokud plnění nedosáhne ani 60%, náleží objednateli sleva ve výši 
50%, pokud plnění nedosáhne ani 40% objednávky, bude objednávka považována za zcela neuskuteč-
něnou. 

b)  Při uveřejňování opakovaně vycházejících SMS reklam neuzná provozovatel nárok na bezplatné uveřej-
nění náhradní SMS reklamy či slevu v případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž 
by byl tento nedostatek bezprostředně, nejpozději do 5 pracovních dnů, po předchozím uveřejnění 
oznámen provozovateli. 

c)  V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při realizaci SMS reklamy (zejména v samot-
ném textu), které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žádný nárok na 
slevu nebo na bezplatnou realizaci náhradní SMS reklamy.

d)  V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti s vadným poskytnutím služeb 
provozovatelem budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokáza-
né škody je její výše stanovena maximálně do výše za uveřejněnou SMS reklamu.

9. Ochrana osobních údajů a jiných dat 
a)  Objednatel i provozovatel se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvis-

losti s realizací objednávek, před jejich zneužitím. Smluvní strany považují takto poskytnuté informace za 
své obchodní tajemství. 

b)  Uzavřením smlouvy o publikaci SMS reklamy projevuje objednatel SMS reklamy souhlas s tím, že pro-
vozovatel je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje objednatele poskytnuté v rozsahu jméno, 
příjmení, telefonní číslo, adresa, eventuelně jiné objednatelem sdělené kontaktní údaje a údaje o ob-
jednatelem objednávané SMS reklamě. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem realizace SMS reklamy 
a nabízení obchodu a služeb provozovatele, a to na dobu 10 let od přijetí objednávky SMS reklamy. 
Objednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo provo-
zovatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy. Objednatel má právo na 
přístup ke svým osobním údajům. 

10. Řešení sporů 
V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci SMS reklamy vznikne mezi stranami spor, který 
bude řešen soudní cestou, provozovatel i objednatel souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu řídila 
místem sídla provozovatele. 

11. Ostatní ujednání 
a)  Případné změny těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí provo-

zovatel objednateli, který má s provozovatelem rámcovou smlouvu podle bodu 5 těchto Všeobecných 
obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. 
Pokud provozovatel tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné po změně Všeobecných ob-
chodních podmínek nebo ceníku řídit původními Všeobecnými obchodními podmínkami nebo cení-
kem po dobu jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o této změně. Pokud oznámení o změně 
Všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, budou se objednávky SMS reklamy 
řídit původními Všeobecnými obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu tří měsíců od počátku 
účinnosti nových Všeobecných obchodních podmínek nebo nového ceníku. V případě, že se změna ob-
chodních podmínek dotkne postavení objednatele a objednatel s touto změnou obchodních podmínek 
nesouhlasí, je oprávněn vypovědět rámcovou smlouvu do 14 dnů poté, co se o změně Všeobecných 
obchodních podmínek dověděl. Výpovědní doba činí 14 dnů. Ustanovení bodu 5 f) těchto podmínek se 
v takovém případě neuplatní a cena již poskytnuté SMS reklamy na základě rámcové smlouvy nebude 
měněna.

b)  Promlčecí doba u závazků provozovatele i objednatele vzniklých v souvislosti s realizací SMS reklamy činí 
4 roky.

c)  Pokud je objednatel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (ob-
čanský zákoník)
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