10
Michal Horáček

českých
unikátů

„Štěstí je krásná věc“

„Cimrman nestárne
tak rychle jako my,“ říká

Hana Zagorová
vypráví o promarněném
čase a vzpomíná na hit

Taťána Gregor Brzobohatá

„Můj čas ze seriálu
Sanitka“

Miss World a zakladatelka nadace
pomáhající seniorům říká:

„Nastal čas vnitřní krásy“

Luděk Seryn

Profesor Cyril Höschl

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví
v rozhovoru radí:

„Jak se z covidu nezbláznit“

Textař, zakladatel sázkové kanceláře
a filantrop vysvětluje proč napsal, že

1/2021

* 29 Kč

„Jak vznikají nejdražší
české hodinky“

2/2021

* 29 Kč

„Velikonoce jsou těmi
nejdůležitějšími svátky,“ vysvětluje

Dominik Duka

„Hledat na tomhle průseru cokoli pozitivního
je skutečná ztráta času,“ hromuje

Ema Labudová

Povídka Ondřeje Neffa

* 29 Kč

7/2021

* 29 Kč

Nejlepší
deskové hry

„Musíme se naučit být svými vlastními
šéfy,“ odhaluje budoucnost práce

Jiří Svoboda

11/2021

* 29 Kč

8/2021

Ondřej Gregor Brzobohatý

12/2021

+ TV pRoGRam

* 29 Kč

„Hejtmankou jsem mohla zůstat
jen na úkor syna,“ říká

Jana Vildumetzová

13/2021

„Z Tokia chci medaili,“
říká obhájce zlata

Tabu v záplavě informací

Mozek vs. lidská paměť

Kouzlo olympijských her

HIV – stigma,
o kterém se nemluví

Veřejná tajemství
slavných hereček

+ TV program
16/2021

* 29 Kč

Hlas pražského jara i milovnice zvířat

Marta Kubišová

Národ psích mazlíčků
Tornádo pomoci
na jižní Moravě

+ TV program
22/2021

Strahovský skvost,
který chrání
statisíce knih

+ TV program
17/2021

* 29 Kč

* 29 Kč

„Ve filmu se věk nedá obelhat,“
říká hvězdný herec

Tátové na mateřské
Pestré otcovství:
Kde rodí muži a kde
je tátou žena

Superotec:
Osm dětí a zároveň
kariéra? Jde to!

* 29 Kč

+ TV program
26/2021

* 29 Kč

Olympijská epopej
malíře Michaela
Rittsteina

Zázrak našich
předků jménem
modrotisk

* 29 Kč

Vojtěch Hruban

vzpomíná na největší
úspěch českého basketbalu

Toyen

– malířka obrazů
za desítky milionů

14/2021

* 29 Kč

Nejkrásnější české
chaty a chalupy
podle architektů

Osada Tornádo:
Unikátní chaty ze
starých autobusů

* 29 Kč

721 zápasů Amfory
očima Petra Salavy

Divoký západ trempů
kolem řeky Sázavy

+ TV program
15/2021

* 29 Kč

Životní pouť hitmakera

Michala Davida

„Jako na horské dráze.“

Národ chatařů a chalupářů
* 29 Kč

10/2021

Klenoty českých hradů a zámků
+ TV program

„Do divadla jezdím rovnou od koní.“

18/2021

Monika Baudišová

Dan Přibáň

Cesta z města

+ TV program

„Neplodnost je pořád tabu. Trápí víc lidí, než
si myslíme,“ upozorňuje autorka Bezdětné

„Na dovolené jsem nikdy
nebyl,“ říká cestovatel

Václava Vydry

Lukáš Krpálek

Jiří Mádl

o sobě říká: „Jsem líná na změny.“

Proměna ohaře v rukou
nejlepšího cvičitele

Posilovna pro mozek:
Jak trénovat, aby
paměť neslábla

9/2021

Helena Vondráčková

+ TV program

* 29 Kč

Jakou hudbu dnes
poslouchají mladí

„Bez rodiny bych zemřela žalem,“
prozrazuje nám žijící legenda

„S pamětí pořád bojuji,“ říká
nejúspěšnější český spisovatel

Michal Viewegh

Matouš Ruml

5/2021

Eva Burešová

Češi – šampioni
menších sportů

„Snažím se vyzobávat
to nejdůležitější,“ říká
moderátorka České televize

Linda Bartošová

* 29 Kč

„Comeback by mohl pokračovat, stejně
na mě pořád volají Lexo,“ směje se

Povídka Petry Soukupové
pro Mladý svět

„Slunečné fandí i lidi, do kterých
bych to neřekla,“ usmívá se

Proč nedokážeme
odolat seriálům

Ladislav Špaček

„Chci vymýtit covid.
A tak jsem vymyslel hru,“ říká

* 29 Kč

Igor Bareš

„Etiketu musíme dodržovat,
i když spíme,“ učí nás

o řízení autobusu, Sněženkách
i Werichovi: „Jsem zvědavej jak opice.“

Dostaneme se v roce 2050
z Hoštic do Austrálie za tři hodiny?
„Na Marsu může existovat život. Jednou ho
třeba budeme kolonizovat,“ myslí si

Daniela Kovářová

4/2021

„Jsou důležitější věci než umřít
v Národním divadle,“ říká

Etiketa
21. století

Václav Kopta

Tomáš Sedláček

„Láska není turistika,“ protestují páry,
které pandemie rozdělila po celém světě

„Dabing Street je skvělou karikaturou,
s realitou ale nemá moc společného,“
popisuje mladý dabingový režisér

Philip Kiulpekidis

Proč nás láká retročtení?

Kamila Nývltová

6/2021

* 29 Kč

Alena Mornštajnová

„Divadelní róby jsem teď vyměnila
za mouku a zástěru,“ směje se

„Anorektičky nejsou jen vychrtlé
a pomatené trosky,“ upozorňuje

3/2021

„S Listopádem jsem píchla do vosího
hnízda,“ říká o nové knize o potlačené
sametové revoluci

Jarní zvyky napříč zeměkoulí

Zdeněk Pohlreich

Kominíkem je 30 let a stal se jím
i jeho syn. Vysvětlí nám

„Proč kominík nosí štěstí“

Petr Weiss

„Dítě nemá být tím nejdůležitějším v rodině.
Aspoň občas to jsou otec nebo matka,“ radí

Zdeněk Svěrák

Jan Šetka

vymyslel nový způsob,
jak měřit čas, a popisuje

Sally pro 21. století
„Pozor, covid se přenáší i souloží,“ varuje

+ TV program
19/2021

* 29 Kč

Fenomén poutí
Unikátní dřevěný
kolotoč řezbáře Matěje

Nejzajímavější
poutní místa světa

+ TV program
20–21/2021

* 29 Kč

Legendární časopis Mladý svět navazuje na tradici jednoho
z nejoblíbenějších časopisů, který u nás vycházel téměř
40 let a celým generacím čtenářů přinášel zajímavé
informace ze společnosti, kultury a života v Česku. I v novém
Mladém světě naleznete řadu zajímavých článků, reportáží,
rozhovorů, ale i kulturní a společenský přehled, zábavu
a televizní program na celý týden. Důraz klademe i na
dostatek kvalitních fotografií. Každé vydání přinese na
100 stranách přesně ty informace, které chcete a potřebujete
znát. To vše každý měsíc ve čtvrtek jen za 49 Kč.

Pravidelné rubriky:
Fotografie týdne • Téma • Osudy

Ceny inzerce:
Formát inzerce

Rozměry š × v

Cena (bez dph)

2/1

392 × 275 mm

399 000 Kč

Svět chutí a vůní • Inspirace

1/1

196 × 275 mm

220 000 Kč

Křížovky

II. obálka

196 × 275 mm

240 000 Kč

III. obálka

196 × 275 mm

230 000 Kč

IV. obálka

196 × 275 mm

280 000 Kč

1/2

196 × 133 mm

120 000 Kč

1/2

95 × 275 mm

120 000 Kč

1/3

196 × 87 mm

80 000 Kč

1/3

65 × 275 mm

80 000 Kč

1/4

196 × 65 mm

70 000 Kč

1/4

95 × 133 mm

70 000 Kč

Rozhovory • Reportáže
Kulturní přehled • Styl

Tištěný náklad:
45 000 ks

Rozsah:
96 + 4 strany

Formát:
196 × 275 mm, V1, 4/4,
papír UPM BRITE 76C, 52 g/m2

Pohlaví:
žena: 60 %

2/1

1/1

1/2

obálka – křída matná 115 g/m2

muž: 40 %

1/2

Věk:

Technické parametry:

58 % skupina A+B

spad 5 mm, ochranná zóna 5 mm

1/4

1/4

Socioekonomická
klasifikace:

Tiskové PDF, CMYK, rozlišení 300 dpi,

1/3

90 % ve věku 40 – 60 let

1/3

(umístění textu, loga apod. od okraje).
Za umístění inzerce na přesnou
pozici účtujeme příplatek 100 %.

Vysokoškolské: 30 %

Čistý domácí příjem
domácnosti:

Střední s maturitou: 55 %

do 50 000 Kč: 52 %

170 00 Praha 7

Střední bez maturity: 15 %

nad 50 000 Kč: 31 %

tel.: 605 227 541

Vzdělání:

Kontakt:

inzerce@a11.cz
Ortenovo náměstí 36

Harmonogram na rok 2022
Číslo vydání

Uzávěrka inzerce

Datum vydání

Označení

Téma

2201

10.01.2022

20.01.2022

únor

Trendy pro rok 2022

2202

14.02.2022

24.02.2022

březen

Relax a wellness

2203

21.03.2022

31.03.2022

duben

Dům a zahrada

2204

18.04.2022

28.04.2022

květen

Kultura v ČR

2205

16.05.2022

26.05.2022

červen

Toulky po ČR

2206

20.06.2022

30.06.2022

červenec

Léto

2207

18.07.2022

28.07.2022

srpen

Back to school

2208

15.08.2022

25.08.2022

září

Babí léto

2209

19.09.2022

29.09.2022

říjen

Víno – pivo – destiláty

2210

17.10.2022

27.10.2022

listopad

Můj domácí lékař

2211

14.11.2022

24.11.2022

prosinec

Vánoce

2212

05.12.2022

15.12.2022

leden

Výběr z roku 2022

01

21.01.2022

31.01.2022

leden

Tradiční české a slovenské značky

02

10.06.2022

16.06.2022

červen

Toulky po České a Slovenské republice

03

16.09.2022

22.09.2022

září

Víno – pivo – destiláty

04

14.10.2022

20.10.2022

říjen

Můj domácí lékař

Tématické speciály

